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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a bizottságok határozatképességének 
megállapítása, a napirendi javaslatok elfogadása 

KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti, illetve 
Nemzetbiztonsági bizottságának együttes ülését megnyitom. 

Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Benkő Tibor honvédelmi 
miniszterjelölt urat, a bizottság valamennyi tagját, illetve a sajtó megjelent 
munkatársait. 

Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy tekintettel arra, hogy a két bizottság 
együttes üléséről van szó, Mirkóczki Ádám elnök úrral az ülés levezetését illetően 
abban maradtunk, hogy az ülést magam vezetném, a képviselői kérdések, 
vélemények, illetve a miniszteri meghallgatás folyamán. Természetesen, ha 
szükséges, vagy ha okát érzi, akkor Mirkóczki elnök úr elnöki jogait gyakorolja, illetve 
részben átveszi, és a vitát, illetve a jelölti bemutatkozást követően a két bizottság 
külön hoz döntést, külön zajlik a két bizottság szavazása, amelyet már a 
Nemzetbiztonsági bizottság tekintetében természetesen Mirkóczki elnök úr vezet. 

Tájékoztatom továbbá önöket, hogy a miniszterjelölttel folytatott előzetes 
egyeztetés során az észszerű időütemezésben állapodtunk meg. Ez gyakorlatilag azt 
jelentené, hogy Benkő úr meghallgatása 10 órától legfeljebb 11.30 óráig tartana. 
Természetesen ne vegyék a tisztelt képviselőtársak ezt valamiféle jogkorlátozásnak, 
tehát legyen egy cél, amit igyekszünk elérni, egy másfél óránál tovább ne húzódjon, 
hiszen azt követően még a vezérkari főnökjelölt urat, illetve kora délután, 13 órakor 
belügyminiszter urat is szeretnénk meghallgatni. Úgyhogy amennyiben nincs 
ellenükre, arra kérem önöket, hogy erre a távlatos időkeretre valamelyest figyeljünk, 
és kérem önöket, hogy a napirendhez, illetve a forgatókönyvhöz ragaszkodjunk. 

Megkérem Mirkóczki elnök urat, hogy bizottsági elnökként állapítsa meg a 
Nemzetbiztonsági bizottság létszámát. 

 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Köszönöm 

szépen. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. A jelenléti ív és a fizikai valóság szerint 
is a Nemzetbiztonsági bizottság 7 tagú, helyettesítés nincs, mindenki jelen van. 
Móring képviselő úr a HRB oldalán foglal helyet, úgyhogy majd a szavazáskor nyilván 
próbálok erre is tekintettel lenni. Részemről ennyi. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság 9 fővel 
határozatképes, hiányzó és helyettesítés nincsen.  

Végül pedig javaslatot tennék a napirend elfogadására. A futárpostában 
megküldött meghívóhoz képest nincs változás, azaz egyetlen napirendi pontként a 
honvédelmi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása a napirendünk. 

Kérdezem, hogy ki az a Honvédelmi és rendészeti bizottság részéről, aki ezzel 
egyetért. Kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 
Megkérem Mirkóczki elnök urat, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság is döntsön 

a napirend kérdésében. 
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MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Kérdezem 
a Nemzetbiztonsági bizottság tagjait, ki az, aki a napirendi javaslattal egyetért. 
(Szavazás.) Egyhangú, 7 igen. 

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszterjelölt kinevezés előtti 
meghallgatása 

KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 
Köszönöm. Tisztelt Bizottságok! Következik az elfogadott napirendünk szerinti 
meghallgatás. Nagyjából 15-20 perc időkeretben, az előre megbeszéltek szerint 
megadom a szót miniszterjelölt úr bemutatkozására, a tárcára vonatkozó 
elképzeléseinek a bemutatására. 

Miniszterjelölt úr, öné a szó, parancsoljon! 

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszterjelölt bemutatkozása 

DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Urak! 
Alelnök Asszonyok! Alelnök Urak! Tisztelt Bizottságok! Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelettel köszöntöm önöket, az elnökséget, a bizottság minden tagját, a szakértőket 
és a sajtó tisztelt képviselőit. 

A honvédelmi tárca miniszterjelöltjeként először is bemutatkozom, ismertetem 
életutam azon szakaszát, amelyet a honvédség kötelékében, katonáink és honvédségi 
dolgozóink körében töltöttem el. Hálásan köszönöm nekik, hogy munkájuk révén 
mindvégig segítettek és támogattak közös céljaink megvalósításában. 

Katonaként hazámat, a magyar emberek biztonságát, a Magyar Honvédséget 
szolgáltam.  

Hölgyeim és Uraim! Katonai tanulmányaimat a Kossuth Lajos Katonai 
Főiskolán kezdtem, a fegyvernemi akadémiát a volt Szovjetunióban, a felsővezető 
képző stratégiai szintű tanulmányaimat az Amerikai Egyesült Államokban végeztem. 
PhD tudományos fokozatot a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hadtudományi 
doktori iskoláján, míg polgári egyetemi diplomámat Gödöllőn, a Szent István 
Egyetem humánerőforrás-menedzsment szakirányon szereztem. 

Katonai pályafutásomat szakaszparancsnokként kezdtem, és számtalan katonai 
beosztásban szolgáltam, míg nem nyolc évvel ezelőtt vezérkari főnöki beosztásba 
kerültem kinevezésre. Pályafutásomból adódóan hitvallásom három szóval 
jellemezhető: hazaszeretet, hivatástudat és elkötelezettség. Vezetői elvárásaim közé 
tartozott, hogy egy parancsnok vagy egy civil munkahelyi vezető mindenkor legyen 
szigorú, követelményt támasztó, következetes, példamutató és emberséges. 

Az elmúlt 18 év alatt, de különösen Honvéd Vezérkar főnökként jelentős 
bepillantást nyerhettem a hazai és nemzetközi politikai irányítás, a civil kontroll, a 
katonai vezetés, a katonai és a civil diplomácia egységének jó, kevésbé jó, időnként 
kimondottan rossz példáiba.  

Tisztelt Bizottságok! Úgy gondolom, de ne vegyék szerénytelenségnek, hogy 43 
évi katonai múltamból adódóan nem elmondásokból, hallomásokból és nem is 
tankönyvekből tudom, hogy miről szól a katonai szolgálat. Mondhatom: ismerem a 
Magyar Honvédség múltját, és a tisztánlátás érdekében ezt rendkívül fontosnak 
tartom, valamint ismerem a Magyar Honvédség jelenét. Ezekből adódóan határozott, 
konkrét elképzelésem van a jövőt illetően. 

Tudom, hogy milyen célból, mit kell irányítani, tudom, hogy kiket és hogyan 
kell vezetni, és azt is tudom, hogy mit és hogyan kell ellenőrizni. Tudom, hogy a 
megváltozott biztonsági környezet, az új kihívások, kockázatok és fenyegetések miatt 
mire van szüksége a katonának, hogy szolgálatát a legjobb tudása szerint, hatékonyan 
tudja ellátni. Tudom, hogy mire van szüksége a Magyar Honvédségnek, hogy a 
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törvényben meghatározott feladatait eredményesen végezhesse, ezáltal szolgálva 
Magyarország és a magyar emberek biztonságát. 

Tudatában vagyok annak, hogy Magyarország biztonsága több pilléren 
nyugszik, mint például a nemzetgazdaságunk erőforrásain, a Magyar Honvédség 
képességein, az állampolgárok honvédelmi elkötelezettségén és nem utolsósorban a 
szövetségesi rendszerünkön. Tudom, nem mondok vele újat, hogy a szövetségesi 
rendszer ereje nem másból áll, mint a tagállamok nemzeti képességeinek 
összességéből, következésképpen hiszem és vallom, hogy nemcsak tartani kell a 
markunkat a washingtoni szerződés 5. cikkelyben meghatározottak biztosításáért, itt 
a kollektív védelem elvére és az abból származó előnyökre gondolok, hanem a 3. 
cikkelyben leírtak szerint kell gondolkodnunk és cselekednünk, vagyis a mindenkori 
kihívásnak megfelelő nemzeti képességet kell építenünk. Csakis így és többek között 
ezáltal lehetünk a NATO valós és még inkább elismert tagjai. 

Tisztában vagyok vele, hogy az említett területeken a honvédelem ügyéért 
felelős miniszternek nemcsak teendője, de felelőssége is van. Éppen ezért a 
transzatlanti kapcsolatunknak továbbra is stratégiai jelentőséget tulajdonítok. 
Kihangsúlyozom, hogy továbbra is, mert ma is büszke vagyok a magyar katonák 
eddigi munkájára, felkészültségére és helytállására, hiszen általuk Magyarország a 
NATO-ban elfogadott és megbecsült tagként szilárd és megbízható szövetségesként 
van jelen. 

Kijelentésemet nemcsak az udvarias köszönőlevelek igazolják, hanem azok a 
korábbi években soha el nem ért magas katonai vezető beosztások is, amelyeket 
napjainkban a magyar tábornokok tölthetnek be. Kiemelt célom, hogy mind az 
ország, mind a Magyar Honvédség megbecsültségét tovább kell erősítenünk, és jó 
hírnevünket tovább kell ápolnunk. 

Az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának erősítése érdekében 
2017-től alapító tagként veszünk részt az állandó strukturált együttműködésben. A 
megjelent projektek egyharmadában jelen vagyunk, és ezek közül is kiemelném, mint 
napjaink egyik aktuális fenyegetettsége elleni képesség fejlesztését, a kibervédelmi 
információ-megosztási platformban való részvételünket.  

További szövetségesi rendszerünk a visegrádi négyek országaival történő 
együttműködés, amely sohasem volt még ilyen erős kötelék, mint napjainkban. Ennek 
talán legjobb példája a 2016-ra, a biztonság erősítése érdekében közösen létrehozott 
európai harccsoport felállítása és készenléti alkalmazása. 

Hölgyeim és Uraim! Miniszterelnök úr felkérését, miszerint vállaljam el a 
honvédelmi tárca vezetését, elfogadtam. Igent mondtam rá, mert egyetértek 
elgondolásával és azon szándékával, hogy Magyarországnak, a magyar emberek 
biztonságának garantálásához szükség van egy erős honvédségre. 

Elfogadtam, mert látom és tapasztalom miniszterelnök úr és a kormány 
támogatási szándékát. 

Elfogadtam, mert ismerem katonáink szakmai elvárásait, melyeket támogatni 
és szolgálni akarok. 

Elfogadtam, mert érzek elég erőt magamban, valamint érzem katonáink 
bizalmát és támogatását, hogy megvalósítsuk a már oly rég várt, a kor 
követelményeinek megfelelő honvédség létrehozását. 

Elfogadtam, mert meggyőződésem, hogy a megváltozott biztonsági, de azon túl 
a technológiai környezetben is hazánknak szembe kell néznie az új kihívásokkal. Úgy, 
mint a hibrid hadviselés formáival - amelynek része lehet az információs vagy akár a 
kiberhadviselés -, továbbá a világban végbemenő és sajnos erősödő 
terrorfenyegetettséggel, melynek melegágyául szolgálhat az illegális tömeges 
migráció, vagy az iszlám vallási kultúra hatásának mérhetetlen erejű terjedésével, de 
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különösen annak radikalizálódásával, és nem utolsósorban a közvetlen 
szomszédságunkban lévő Ukrajnával, az országban továbbra is fennálló fegyveres 
konfliktussal, csak hogy néhány példát említsek. 

Ahhoz, hogy ezekre a lehetséges konfliktushelyzetekre időben és hatékonyan 
tudjunk reagálni, elengedhetetlen a Magyar Honvédség irányításának, vezetésének, 
szervezeti felépítésének, struktúrájának, alkalmazási elvének, rendszeresített 
haditechnikai eszközeinek, hadfelszerelésének, a katonák oktatásának és képzésének 
átalakítása és biztosítása. 

Mindezen feladatokat a kormány által jóváhagyott és elfogadott, 
költségvetésileg támogatott úgynevezett Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési 
program keretében kívánom megvalósítani, amely egy tízéves, kormányzati 
ciklusokon átívelő, komplex fejlesztési terv, amelyet az elmúlt évben még Simicskó 
miniszter úr vezetésével dolgoztunk ki és indítottunk útjára. Itt és ezen a fórumon is 
köszönöm neki a honvédség és a katonák iránti elkötelezettségét és támogatását. 

Mivel a Honvédelmi és rendészeti bizottság előtt ismertetett program 
nyilvános része már a médián keresztül is bemutatásra került, annak részleteivel most 
nem kívánok foglalkozni. Viszont ki kell hangsúlyoznom, hogy a program első része, 
amely a „honvédelmi” elnevezést viseli, alapvetően a Magyar Honvédség legfontosabb 
erőforrásáról, vagyis magukról a katonákról szól. A katonák társadalomban elfoglalt 
helyéről és szerepéről, valamint elismertségükről. 

Céljaink között szerepel, hogy széles körű társadalmi kapcsolatokkal ezt tovább 
erősítsük. 

Szól a toborzásról, a személyi utánpótlás folyamatos biztosításáról, amelyben 
külön kihívást jelent a fiatalok megszólítása, betoborzása és pályán tartása. 
Tartalmazza a kiképzés, a képzés és az oktatás korszerűsítését, amely nemcsak a 
társadalmi változásokat és elvárásokat kell hogy lekövesse, de meg kell hogy feleljen 
az új kihívásokra történő felkészítésnek, és azok szakszerű kezelésének, illetve a 
rendszerbe kerülő technikai eszközök kiszolgálásának és alkalmazásának minden 
területére. 

Magában foglalja a megtartás, a személyi állományról történő gondoskodás, 
ezen belül a hárompilléres életpályamodell elemeinek naprakészen tartását, 
mindenkori aktualizálását, amelynek első pillére az előmeneteli és a hozzá tartozó 
illetményrendszer, a második a katonák lakhatásának a támogatása, míg a harmadik 
az egészségkárosodásból adódó biztosítási rendszer működtetése. 

A program szól a területi elven szerveződő és működtetett önkéntes tartalékos 
rendszer felállításáról. Ennek keretében erősítenünk kell a különböző 
minisztériumokkal, az állami, kormányzati és közigazgatási szervezetekkel történő 
együttműködést. 

És nem utolsósorban a program szól a laktanyai elhelyezés feltételeinek 
javításáról, hiszen itt jelentős elmaradások vannak. Úgy gondolom, hogy katonáink 
korszerűbb, kényelmesebb, komfortosabb, a kor követelményeihez igazodó 
elhelyezést érdemelnek. 

Láthatjuk, hogy ezek a programok valójában a most szolgálatot teljesítő 
katonákról szólnak, és minden területen az ő érdekeiket szolgálják. Ugyanakkor nem 
feledkezhetünk meg nyugállományú katonáinkról, a gondoskodási körünkbe tartozó 
hozzátartozókról, az elesett bajtársak és hősök emlékének ápolásáról, a 
hagyományőrzésről és még számtalan egyéb más, a honvédelem ügyét szolgáló 
feladatokról. 

Ha már az előbbiekben úgy fogalmaztam, hogy katonáink jobb elhelyezést 
érdemelnek, akkor ki kell egészítenem azzal, hogy sokkal modernebb, hatékonyabb és 
korszerűbb felszerelésre, valamint haditechnikai eszközökre is érdemesek. Éppen 
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ezért a program második része a Magyar Honvédség technikai képességének 
fejlesztéséről, annak strukturális átalakításáról, a békeidőszaki és békétől eltérő 
vezetés rendjéről, az erők alkalmazási módjáról, a felszerelések és anyagi készletek 
biztosításáról szól. 

Az elmondottak alapján láthatják, hogy a Magyar Honvédséget közép- és 
hosszú távon teljes mértékben átfogó és komplex, a haderő minden elemét érintő 
programról van szó, melynek ütemezett végrehajtásával olyan fejlesztési terv 
megvalósítását kezdtük el, amely a geostratégiai helyzetünkből adódó új típusú 
biztonsági kihívások figyelembevétele mellett messzemenőkig a katonák, a Magyar 
Honvédség képességigényeire épül.  

Tisztelt Elnök Urak! Alelnök Asszonyok és Alelnök Urak! Tisztelt Bizottságok! 
Hölgyeim és Uraim! Tekintettel arra, hogy a rendelkezésemre álló idő korlátozott, 
nem szeretnék visszaélni az önök türelmével és bizalmával, oly módon, hogy túl sokat 
beszélek, és nem hagyok elegendő időt arra, hogy az önöket foglalkoztató kérdéseket 
feltegyék, hogy azok által megismerhessék az általam felállított és kitűzött célokat, 
hogy meggyőződjenek azok realitásáról. Ugyanakkor szeretném a magyar emberek, a 
közvélemény korrekt tájékoztatása érdekében felajánlani nyílt, őszinte 
együttműködésemet, bízva abban, hogy a haza védelme, az emberek biztonsága és a 
haza szolgálata pártpolitikától független, nemzeti ügy, amelynek megvalósításáért 
együttesen felelősek vagyunk. 

Én mindent megteszek annak érdekében, hogy ezeknek az elvárásoknak 
megfeleljek, amihez kérem az önök, a bizottság minden tagjának politikai 
hovatartozástól független, segítő, korrekt és konstruktív támogatását. 

Hölgyeim és Uraim! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Várom kérdéseiket. 
 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Köszönjük miniszterjelölt úrnak az elmondottakat. Tisztelt Bizottságok! A kérdések 
következnek. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése. Vadai Ágnes képviselő 
asszony. Parancsoljon, öné a szó! 

Kérdések, vélemények, válaszok 

DR. VADAI ÁGNES (DK), a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke: 
Köszönöm szépen. A miniszterjelölt úr valóban sokat beszélt, viszont igen keveset 
mondott arról, hogy hogyan képzeli a Magyar Honvédség jövőjét. 

Ön három értéket nevezett meg, amely alapján a karrierjét, az egész katonai 
pályafutását felépítette: a hazaszeretet, a hivatástudat és az elkötelezettség, ha jól 
emlékszem. Ön keveset beszélt a bajtársiasság dolgáról, márpedig ön katona volt, 
talán a mai napig is a gondolkodásában benne van a katona-gondolkodás. Éppen 
ezért a bajtársiassággal kapcsolatosan szeretnék öntől kérdezni. 

Vezérkari főnökként nem tett semmit, de érdeklődni szeretnék, hogy 
miniszterként tesz-e lépést annak érdekében, hogy az ön által is nagyra becsült 
egykori bajtársai ne szolgálati járadékosként, hanem szolgálati nyugdíjasként 
élhessék életüket és a nekik járó juttatásokat ne adóztassa meg a kormány. Ebben 
élenjár-e majd? 

Érdeklődni szeretnék, hogy bár vezérkari főnökként nem tette meg, 
miniszterként megteszi-e, hogy bocsánatot kér az egykori katonai titkosszolgálati 
vezetőktől, akiket az ön elődje, az ön által támogatott kormány és az ön által 
támogatott miniszterelnök meghurcolt, bíróság elé állított titkos tárgyaláson, majd ott 
felmentették őket. 

Érdeklődni szeretnék öntől, és ez már nem feltétlenül a bajtársiasság, bár 
szerintem az mindvégig végig kell hogy kísérje az ön miniszterségét, hiszen mégiscsak 
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egy egykori katonáról van szó, hogy az önkéntes tartalékos rendszer, amely az előző 
ciklusban igen nagy hangsúlyt kapott, az a hírek szerint valamilyen módon kikerül a 
minisztérium látóköréből oly módon, hogy az én információim szerint kormánybiztos 
fogja felügyelni ezt a területet. Ha beszélne erről, hogy a kormánybiztosi tevékenység 
hogyan fog megjelenni a minisztériummal való együttműködésben, az nagyon 
hasznos lenne, főleg azért, mert a Magyar Honvédség az elmúlt években leginkább az 
önkéntes tartalékos rendszer kibővítésére helyezte a hangsúlyt, miközben a 
létszámhiány - és erről sem szólt miniszterjelölt úr, hiszen önnek azért mégiscsak kell 
tudni, hogy a Magyar Honvédség ugyan nem tudjuk, hogy mekkora létszámhiánnyal, 
de küzd - állandósult probléma a Magyar Honvédségen belül.  

Ismerjük a Zrínyi 2026 programot, ez az a program, ahol mindent is 
fejlesztenek, nagyjából egyszerre. Egy nagyon konkrét ügyre szeretnék rákérdezni, 
mert az 2014 óta terheli a Magyar Honvédséget. 

Ön hogyan tervezi a helikopterbeszerzéseket, amelyek végre modern, új 
helikoptereket eredményeznek az országnak, és amiben talán nincs közöttünk vita, a 
helikopterkérdés a magyar légtérvédelemnek és a magyar biztonságnak, különösen az 
új típusú biztonsági kockázatoknak egyik kiemelt, fontos eszköze. Különösen annak 
függvényében, hogyha megnézzük a tárca költségvetését, akkor nagyjából 22 százalék 
jut fejlesztésre, és ennek is egy negyedrészét elviszi a Gripen, amelyet tudjuk, hogy 
szintén kellene fejleszteni, merthogy már meglehetősen régiek rajta az eszközök. 

Érdeklődni szeretnék arról, hogy a választások előtt a kormánypárti többség 
több százmilliárd forint sorsáról döntött közbeszerzés alóli mentesítés keretében 
titkos bizottsági ülésen. Ezt mennyire tartja magára nézve kötelezőnek, vagy 
újragondolja ezt az egész beszerzést, ahogyan ezt benyújtották, vagy ahogyan ezt 
lebonyolították? 

Nagyon örülök, hogy megemlítette a kibervédelem kérdését, különösen annak 
tükrében, hogy a honvédelmi tárca honlapját korábban már támadták hackerek, hogy 
azon túlmenően, hogy van a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, amely nem katonai 
jellegű intézet, a honvédelmi tárca milyen erős lépéseket kíván tenni, nyilván a 
Magyar Honvédség, de ezen túlmenően a magyar biztonsági rendszer védelme 
érdekében is? 

A hírek szerint az ön államtitkára - és kérem, erősítse meg a választását, mert 
feltételezem, hogy ön választotta az államtitkárát - Németh Szilárd lesz. Ez ugyan 
nem Németh Szilárd meghallgatása, de azt bizton állíthatjuk, hogy az ő 
megjelenésével egy nagyon másfajta politika fog megjelenni a honvédelmi tárcánál. 
Érdeklődni szeretnék, mivel ön nagymértékben támogatja, vagy tulajdonképpen teljes 
mértékben támogatja az Orbán-kormányt, hogy a jövőben számíthatunk-e arra, hogy 
az új minisztériumi vezető páros vagy akár csak ön nagyobb hangsúlyt helyez majd a 
miniszterelnök által Soros-zsoldosoknak nevezett személyek kutatására, melyhez 
igénybe veszik a katonai titkosszolgálatok tevékenységét is? Általában milyen sorsot, 
milyen jövőt tervez a katonai titkosszolgálatoknak? 

Ha már a titkosszolgálatoknál tartunk, szeretném azt öntől megkérdezni, hogy 
milyen konkrét lépéseket tervez annak érdekében, hogy az ellenséges titkosszolgálati 
tevékenységet, és itt kifejezetten az orosz titkosszolgálat magyarországi jelenlétére 
gondolok, visszaszorítsák, és azt gondolom, hogy ebben önöknek azért fontos szerepe 
van.  

Végül, és nyilván hogyha olyan lesz a válasz, akkor majd lehetőséget szeretnék 
kapni a további kérdésekre, ön vezérkari főnökként korábban nem feltétlenül, de 
miniszterjelöltként, politikusként - hiszen ön innentől kezdve politikus - azonosul a 
kormány minden lépésével, és nyilván azért vállalta ezt a feladatot, mert azonosul 



12 

azzal a politikával, amit Orbán Viktor és kormánya képvisel. Nem lehet, nem tudja 
önmagát kívül helyezni a kormányzati tevékenységen sem. 

Orbán Viktor még a kampányban, Miskolcon a migránsok közé sorolta a 
magyarországi cigányságot. Ön katonaként és miniszterjelöltként pontosan tudja, 
hogy a Magyar Honvédségen és a honvédelmi tárcán belül kifejezetten van ösztöndíj 
annak érdekében, hogy minél több roma katona legyen. Ezt fontosnak tartottuk 
korábban is, remélem, hogy most is fontosnak tartják. 

Érdeklődni szeretnék, hogy amennyiben azonosul a miniszterelnöknek ezzel a 
mondatával, ezzel a hozzáállásával, akkor mit üzen azoknak a katonáknak, akik akár 
ösztöndíjasként, akár nem ösztöndíjasként roma származásúként arra esküdtek fel, 
hogy az életük árán is megvédjék a hazát? Miniszterjelölt úrnak még egyszer 
szeretném hangsúlyozni: szerintem ebben a teremben, aki önt ismeri, a katonai 
múltjában is, bármilyen is, abban nem kételkedik. De mostantól kezdve ön nem 
katona, hanem politikus. Abban sincsen közöttünk vita, hogy a hadsereg, a magyar 
emberek biztonsága nemzeti ügy, nemzeti érdek. Szerintem eddig sem ült a teremben 
olyan ember, olyan képviselő, aki ezt megkérdőjelezi, aki ezt másként gondolta volna, 
a probléma az, hogy mindig ott, velünk szemben ült olyan, aki azt mondta, hogy mi, 
akik máshogyan gondolkodunk a Magyar Honvédségről, mi hazaárulók vagyunk, és 
nem szeretjük eléggé a népünket. 

Én őszintén remélem, hogy amit ön mondott, azt nemcsak katonaként, hanem 
miniszterként, politikusként mondta, és nyilván az a jövőben fog eldőlni, hogy elviszi-
e önt abba az irányba az Orbán-kormány miniszteri pozíciója, amivel azt a fajta 
hitvallást, amit itt elmondott nekünk, azt már nem tudja majd képviselni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottságok! Demeter Márta képviselő asszony kérdései 

következnek. 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke: 

Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm miniszterjelölt urat itt, a bizottsági ülésen. A 
felvezetőjében külön kiemelte a civil kontrollt. Én ezzel kapcsolatban szeretnék 
elsősorban kérdezni, hiszen említette, hogy erre nemzetközi utazásai során és a 
programok során is látott jó, illetve rossz példákat. Azt azért szerintem érdemes 
elmondani, hogy sajnos Magyarország már most egy nagyon-nagyon rossz példa, 
hogyha a fegyveres erők demokratikus irányítása és ellenőrzése intézményét 
tekintjük. 

Ön szakmai vezetőként nagy múlttal rendelkezik a Magyar Honvédségben, és 
pontosan ezért nagyon érdekes az, hogy ön eddig szakmai vezetője volt a 
honvédségnek, és mostantól pedig irányítója lesz, és civilként, nem pedig katonaként. 
Tehát ön lényegében innentől kezdve politikus. Úgy, hogy egyébként vezérkari 
főnökként az elmúlt nyolc évben pontosan látta, hogy mi zajlott a Magyar 
Honvédségben, hogy milyen politikai döntések milyen következményekhez vezettek, 
és az az igazság, hogy számos olyan szakmai kihívás is volt. Jómagam olvastam 
például összhaderőnemi parancsnoksági éves jelentéseket, amelyeknél nem látszott, 
hogy egyébként a vezérkar milyen lépéseket tett volna, és hogy hogyan végezte el a 
munkáját. De természetesen innentől kezdve ez nem az ön felelőssége lesz. Engem 
nagyon érdekel az, hogy hogyan fogja szétválasztani a politikai irányítást és a szakmai 
vezetést. Tehát meg tud-e ez valósulni a szakmai kérdésekben és a vezérkari főnök 
tevékenységébe ön mennyire fog beleszólni, vagy mennyire tudja majd megállni azt, 
hogy ebben szakmai észrevételeket tegyen. Illetve hogyan látja azt, hogy a 
kormányban már mint politikus, milyen érdekérvényesítő képességekkel fog 
rendelkezni? 
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Engem nagyon érdekelne, hogy ön mit fog másképp csinálni, mint az előző 
miniszter. És kérdezem azért is, bár egyébként részben erre adott választ a 
felvezetőjében, itt van ez a Zrínyi 2026, ami alapvetően inkább egy címke és egy 
színes, szagos kiadvány sajnos, nyilván mindannyian láttuk és olvastuk ezt a 
kiadványt. Az a probléma, hogy ennek a szakmai részleteit, a kidolgozott konkrét 
haderőfejlesztési tervet, abban konkrét irányokat alakulatokra lebontva, az 
erőforrások meghatározását én azt gondolom, hogy a mai napig senki nem látta. 
Végső soron én magam sem láttam ezt a Honvédelmi Minisztériumban, ezt követően 
pedig már az iratbetekintési kérelmeim sem találtak meghallgatásra, egyébként 
teljesen törvénytelenül. Úgyhogy ez ügyben én magam bírósághoz is fordultam. 

De nagyon érdekelne, hogy például a képviselői jogok gyakorlásával 
kapcsolatban ön milyen magatartást fog majd tanúsítani, mik az elképzelései, 
mennyire lesz ebben együttműködő, hiszen mi országgyűlési képviselőkként és 
hangsúlyozom, hogy egyébként nem elsősorban a bizottságok tagjaiként, hiszen 
teljesen mindegy, hogy melyik képviselő melyik bizottságnak tagja, de országgyűlési 
képviselőként van jogosítványunk arra, hogy betekintsünk az ilyen jellegű 
dokumentumokba a Honvédelmi Minisztériumban is. Ez vonatkozik a nyílt és 
vonatkozik a minősített dokumentumokra is. 

Tehát ön ebben mennyire lesz együttműködő? Én azt tapasztaltam, hogy az 
elmúlt egy évben, amikor a kormányzat számára kínos kérdések kerültek előtérbe, 
akkor hirtelenjében már nem volt biztosított az iratbetekintés lehetősége sem, és 
egyébként a kérdéseinkre sem kaptunk megfelelő válaszokat. Én nagyon remélném, 
hogy ez változni fog, de akkor ebben kíváncsi lennék az ön állásfoglalásra. 

Az érdekelne, hogy 2022-re, tehát a ciklus végére milyen erőforrásokkal fog 
rendelkezni a Magyar Honvédség, milyen állapotban lesz az ön tervei szerint a 
Magyar Honvédség. Tehát ne a Zrínyi 2026 nevű képződményre hivatkozzon majd, 
legyen kedves, hiszen az túlnyúlik 2022-n. Engem az érdekel, hogy ebben a ciklusban, 
amikor ön miniszter, amennyiben ki fogja tölteni ezt a ciklust, akkor milyen konkrét 
lépéseket tervez, és milyen állapotban lesz a honvédség, amikor ön majd átadja a 
minisztériumnak az irányítását? 

Érdekelne az, hogy tervezi-e korkedvezményes nyugdíjrendszernek a 
bevezetését? A beszerzésekkel kapcsolatban hogyan fogja majd tájékoztatni és 
kívánja-e előre tájékoztatni a bizottságot, hiszen itt az elmúlt években pontosan azt 
láttuk, hogy garmadával kerültek a bizottság elé a közbeszerzés alóli mentesítések. 
Hozzáteszem: egyébként minden ok nélkül, hiszen van egy, az Orbán-kormány által 
létrehozott konkrét biztonsági beszerzési törvény, tehát egyébként még csak nem is 
indokolja semmi azt, hogy folyamatosan szavaztassanak erről. Az viszont indokolt és 
kötelességük, hogy minden egyes beszerzést megelőzően tájékoztassák a 
szakbizottságokat arról, hogy pontosan mit terveznek, milyen indokolással, milyen 
feltételek mellett történik ez. 

Így tehát a Mi-24-esekkel kapcsolatban és a Mi-17-esekkel kapcsolatban is 
mindenképpen várok ilyen tájékoztatást, illetve az inkurrencia-értékesítésekkel 
kapcsolatban évek óta kerül beadvány a bizottság elé. Erről semmilyen tájékoztatást a 
mai napig nem kaptunk, számíthatunk-e ilyen jellegű tájékoztatásra öntől? 

Tehát érdekel az, hogy hogyan fog megvalósulni a civil kontroll, és a vezetést és 
irányítást szét lehet-e választani ön szerint? Hogyan lehetne ön szerint jobban 
helyreállítani a civil kontrollt? 

A szerződéses állománnyal kapcsolatban lenne még kérdésem első körben. Itt 
pedig kifejezetten arra lennék kíváncsi, hogy hogyan tervezi a szerződéses állomány 
feltöltését? Egyébként mind szerződéses, mind hivatásos állományból körülbelül 6-
8000 fő közötti létszámhiányról beszélhetünk sajnos a honvédség esetében, és 
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nyilván a szerződéses állománynál a legsürgetőbb ennek a feltöltése. Erre 
rendelkezik-e konkrét elképzeléssel és tervvel? 

Egy utolsó rövid kérdésem maradt, hogy Korom Ferenc vezérőrnagy úr, mint 
vezérkari főnökjelölt kinek a jelöltje? Hiszen ön jelen pillanatban még nem miniszter. 
Köszönöm szépen. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: Németh 

Zsolt képviselő úr következik. Parancsoljon! 
 
NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Nemzetbiztonsági bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Szeretném mind a két bizottságot köszönteni a megalakulása 
alkalmából. Én most a Nemzetbiztonsági bizottság alelnökeként is köszöntöm önöket, 
de bizonyára tudják, hogy ez egy pünkösdi alelnökség, ugyanis nemcsak azért, mert 
Pünkösd hetében töltöm be ezt a feladatot, hanem azért is, mert arra az időre szól, 
amíg az új alelnök elfoglalhatja majd a pozícióját.  

De a Külügyi bizottság elnökeként is szeretném köszönteni az új 
tisztségviselőket, az új elnököket, és szeretném köszönteni a miniszterjelölt urat. A 
Külügyi bizottság részéről is folyamatos párbeszédre fogunk majd törekedni a 
miniszter úrral, és kívánom azt, hogy ugyanolyan sikeresen tudja majd betölteni a 
miniszteri feladatait, mint amilyen sikerrel ellátta a vezérkari főnöki feladatait. Sok 
sikert kívánok önnek! 

A kérdésem két részből áll. Az első kérdésem az lenne, miniszterjelölt úr, hogy 
hol látott el, illetőleg lát el tábornoki, vezető beosztású feladatokat a Magyar 
Honvédség, és hogyan sikerült ellátni ezeket a feladatokat? Melyek a legfontosabb 
következtetések, miniszterjelölt úr, az ön számára ezekből a missziókból, és ezekből a 
feladatellátásokból? 

A második kérdésem pedig a NATO-csúcsra irányul. Itt most a NATO életében 
az elmúlt két NATO-csúcs nagyon fontos fordulatot hozott, szinte identitásváltást 
eredményezett a NATO számára, és most készülünk a harmadik NATO-csúcsra a nyár 
folyamán. Az iránt érdeklődnék, miniszterjelölt úr, hogy mit vár ettől a NATO-
csúcstól? Fontos része ennek a csúcsnak az, hogy a Magyar Honvédségnek ez a 2 
százalék, amelyre egyébként utalt, hogy szerepel a célkitűzések között, itt némi 
korrekcióra a Zrínyi-program keretében már sor került, hiszen eredetileg 2026-ra 
terveztük a 2 százalékos cél teljesítését, most ebben a programban az szerepel, hogy 
2024. 

Az iránt érdeklődnék, hogy el tudja-e képzelni, hogy a külső nyomáskényszerek 
alapján még rövidebb határidőt kell szabni az elkövetkezendő években ennek a 
célkitűzésnek a teljesítésére? A másik része ennek a NATO-csúcsra irányuló 
kérdésemnek pedig egy kicsit az Európai Unió védelmi megerősített 
együttműködésével függ össze, amely azt gondolom, hogy egy forradalmi döntése volt 
az Európai Uniónak tavaly decemberben, de ez a NATO számára is egy új helyzetet 
jelent. Hogyan látja az Európai Unió védelmi megerősített együttműködésének, 
illetőleg a NATO-ban elvégzett feladataink összehangolásának a lehetőségét a jövőre 
vonatkozóan? Köszönöm szépen. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: Szél 

Bernadett képviselő asszonyt illeti a szó. Parancsoljon! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a lehetőséget. Köszöntöm a 

miniszterjelölt urat, és egy nagyon konkrét kérdést szeretnék feltenni azzal 
kapcsolatban, hogy a miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy eddig vezette a kormányt, 
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most már irányítani akarja. Arról lehetett hallani, hogy a honvédelmi szervek 
irányítása kifejezetten a HM-ből történne oly módon, hogy ennek a szervezetnek a 
vezetőjét nem a miniszter nevezi ki, hanem sokkal inkább a miniszterelnök.  

A konkrét kérdésem az, hogy jól értelmezzük-e azt, hogy mire készül a 
miniszterelnök a Honvédelmi Minisztérium munkájának az átszervezésével 
kapcsolatban. Nem érzi-e ezt úgy, hogyha egy ilyen szervezet létrejön, akkor 
kifejezetten a miniszterelnök kiveszi az ön kezéből azt a feladatot, ami elvileg, ha meg 
is történne, akkor is az ön illetékessége lenne? És egyáltalán nem látja-e úgy, hogy ez 
a helyzet a Honvéd Vezérkar lefokozását jelenti, hiszen mellé, mögé, fölé egy olyan 
szervezetet ültetnek, amelynek a munkáját korábban a Honvéd Vezérkar végezte el? 

A beszámolójában, ami valóban méretes volt, de én azt gondolom, hogy 
információkban a felszínen maradt, én konkrétan szeretném tudni, hogy a katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatban milyen tervei vannak önnek? Mi fog 
változni, mi fog változatlan maradni, mire számíthatunk ezzel kapcsolatban? 

Külön szeretném kérdezni, ami itt Demeter Márta képviselőtársamnak a 
felvezetésében is elhangzott, hogy a korkedvezményes nyugdíjrendszernek a 
bevezetésére sor kerül-e végre? Bizonyára tudja - ahogy Vadai Ágnes 
képviselőtársunk is mondta -, hogy a bajtársiasság egy alapvető érték, amit egyébként 
nemcsak a katonai, de a civil életben is nagyon jól lehet hasznosítani. Azt gondolom, 
ön is tudja, hogy rengeteg katonaembernek szüksége lenne erre a nyugdíjrendszerre. 
Mi maximálisan ennek a pártján vagyunk, tervez-e ezzel kapcsolatban 
változtatásokat? 

Illetve városi legenda-e vagy sem, mindig felröppen az, hogy kötelező 
sorkatonaságot vezetnének be újra Magyarországon. Ezzel kapcsolatban önnek 
konkrétan mi az álláspontja, és mint miniszter, tervez-e ezzel kapcsolatban bármifajta 
változtatást vagy sem? Köszönöm. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Először idéznék az Alaptörvény preambulumából, azt írják itt, 
hogy „Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének 
visszaáltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet 
megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és 
alkotmányos rendje kezdetének.” 

Gondolom, feltűnt miniszterjelölt úrnak is, hogy a honvédség életével 
kapcsolatban is van összefüggés ezen dátumok között, aktív, szolgáló katonai vezető 
ezen időpont óta nem töltött be miniszteri posztot. Ezt megelőzően a Kádár-
rendszerben és egyéb más diktatúrákban rendszeresen. 

E között vélhetően nem véletlenszerű összefüggés van, hanem egy teljesen 
egyértelműen megfontolt tapasztalat, hogy civil kontroll kell a fegyveres szervek élére, 
legalábbis demokráciákban így szokott lenni. Érdeklődnék, hogy ez az ön számára 
okozott-e bármikor is egy pillanatnyi fejtörést, hogy ez így rendben van-e, ami most 
fog jönni, vagy nem, és kérem, attól tekintsen el, hogy az államtitkárát, Németh 
Szilárdot jeleníti meg civil kontrollként, mert azt gondolom, hogy ezt a magyar 
közvélemény nem biztos, hogy elfogadná jelen helyzetben. 

A következő idézetem, mert szerintem a magyar közvélemény nem igazán látja 
még, hogy mi zajlik ebben az országban, igen-igen hajmeresztő dolgok kerültek 
elfogadásra múlt pénteken a parlamentben. Idéznék ezekből a passzusokból, ami az 
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ön tárcáját is fogja érinteni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön ezekről mit tud, és 
mit tervez. 

A minisztériumok felsorolásáról szóló törvény módosítja a Ksztv. 63/A. §-át, és 
lehetővé teszi önnek, hogy honvédelmi államtitkári pozíciót hozzon létre, mégpedig 
úgy, hogy arra is, „vezetésére hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, a 
minisztériumba vezényelt személy nevezhető ki, vezetőit a miniszter javaslatára a 
miniszterelnök nevezi ki és menti fel.” És ami érdekes, de ennél többet nem tudunk, 
és ezért tényleg érdekelne, hogy akkor hogy is lesz a jövőben a honvédség vezetése, 
irányítása, a c) pontban annyit mondanak, hogy ”a Magyar Honvédség vezetőjére, 
azaz a vezérkari főnökre irányadó rendelkezések szerinti juttatásban részesül.” 

Ez csak a juttatásról szól, de azt pontosan tudjuk, hogy általában nem 
véletlenül szokott valaki valamilyen kategóriájú juttatásba kerülni, vagy valakihez 
ilyen szempontból hasonlítani. Tehát így kifejezetten érdekelne, hogy ennek az új 
honvédelmi államtitkárnak, aki szintén katona lesz, a miniszternek, aki szintén 
katona és közéjük ékelődve maga Németh Szilárd, ehhez képest a vezérkari főnöknek 
lesz-e dolga vagy változik-e a feladata, vagy akkor ez a katona honvéd államtitkár mit 
fog csinálni, hogyha nem azt, amit eddig a vezérkari főnök? Tehát hogy ez ilyen 
szempontból végig van-e gondolva? 

A következő, szintén ebben a törvényben meglévő változás, amivel szintén 
személyesen szeretném szembesíteni, hogy a sajtó itt ülő kollégái is értsék, hogy miről 
van szó, azt mondja, hogy: „A miniszterelnök az Alaptörvényben meghatározott 
feladatkörében eljárva, a kormány irányítása alatt álló, illetve a miniszter irányítása 
alatt álló vagy felügyelete alatt álló szervek vezetői számára feladatokat határozhat 
meg, tőlük tájékoztatást kérhet….” Nem folytatom tovább, mindenki érti, miről van 
szó. Hogy nagyon konkrétak legyünk, ez azt jelenti, hogy önt megkerülve, a 
miniszterelnök a katonai nemzetbiztonsági szolgálatoknak feladatot adhat. A 
bekezdés többi része csak arról szól, hogy önt majd utólag erről tájékoztatnia kell a 
beosztottjának, hogy ilyen történt. 

Ön szerint ez így rendben van-e, hogy például a katonai nemzetbiztonsági 
szolgálatoknak a miniszterelnök direktben feladatot szabhat az ön megkerülésével, és 
önt ez nem nyugtalanítja-e egy picit, hiszen mégiscsak egy fegyveres rendvédelmi 
szerv titkosszolgálati szervéről beszélünk, egy NATO-tagállamként. 

A 19. pont is ilyen, és ez is érdekelne, hogy miniszterjelölt úr tud-e bármi ilyen 
szándékról, ami ezt a szabályt tartalommal töltené föl, ez nem egyebet mond, 
minthogy a kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott rendeletében az 
államigazgatás egyes ágazatai, illetve egyes központi államigazgatási szervek 
irányítására a miniszterelnököt is kijelölheti. 

Van néhány ilyen ország, ha jól tudom, Izraelben biztosan így van, talán 
Törökországban is, lehet, hogy Oroszországban is, ezt pontosan nem tudom, hogy a 
miniszterelnök konkrét tárcákat is irányít egy személyben. Én azt szeretném kérdezni, 
hogy tud-e a miniszterjelölt úr olyan területéről a honvédelemnek, amit a 
miniszterelnök személyesen kíván irányítani, még csak nem is így az ön 
megkerülésével, hanem teljesen direktben, a kabinetirodáján vagy nem tudom, minek 
hívják, ezen keresztül, mert a jogszabályi felhatalmazást pénteken az Országgyűlés 
ehhez gyakorlatilag megadta, a rendeletet pedig még nem látjuk. 

A harmadik kérdésem pedig az, hogy ön azt tényleg őszintén elfogadhatónak 
tartja-e, hogy egy teljesen más, civil minisztérium közigazgatási államtitkára, illetve 
szintén a szabályokból kiderül, a nap végén mindig Orbán Viktor azért kiugrik a 
bokorból, tehát a miniszterelnök fogja megmondani, hogy a honvédelmi tárcánál a 
szakmai munkát irányító főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi és osztályvezetői 
szintig ki tölthet be pozíciót. Tehát a Magyar Honvédség irányítására létrehozott 
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Honvédelmi Minisztériumban egy másik civil minisztérium fogja megmondani - akár 
önnel ellentétben, vagy az ön döntését felülírva -, hogy egy osztályvezető mondjuk egy 
hadiipari beszerzésen, vagy teljesen mindegy, a honvédség szakmai munkáját irányító 
osztályokon, főosztályokon ki dolgozhat, még szerencse, hogy a portásokig nem 
mentünk le, de lehet, hogy erre is lenne igény. 

Nyilván ez bosszantó lehet egy másik polgári tárcánál, de azt gondolom, hogy 
egy honvédelmi vagy egy belügyi tárcánál ez szerintem konkrétan kétségbeejtő 
kategória, és szerintem a miniszternek is el kellene ezen gondolkodnia. 

Egyébként, ami a honvédség állapotát illeti, én egyetlen dolgot szeretnék 
megkérdezni, a többiek már technikai és egyéb problémákra felhívták a figyelmet, ez 
a létszámhelyzet. 

A létszámhelyzetet eddig a költségvetési törvény beszámolója, sőt a 
Honvédelmi Minisztérium közleményei rendszerint tartalmazták, ön még vezérkari 
főnökként a bizottság előtt mondott utoljára olyan számot, amitől azt gondolom, hogy 
szívrohamot kapott a fél ország, olyan 30 százalékos létszámhiányról tanúskodott 
akkor, ha jól emlékszem, az az állapot, néhány évvel ezelőtt. Azóta gyakorlatilag 
ezeket titkosították, eltűntek a törvényekből is, és még képviselői kérdésre sem 
hajlandóak elmondani, hogy hány katona nincs vagy van Magyarországon. 

Én most nem kérném ezt öntől, mert nyilván nem fog itt sem ezek után semmit 
mondani, engem az érdekel, hogy arra van-e terv, hogy érdemben a honvédség 
létszámát, tehát nem a tartalékosok létszámát, hanem a honvédség, a szerződéses 
állomány, a hivatásos állomány létszámát hogyan fogja tudni feltölteni, legalább a 
törvényben előírt, békeidőben kötelező minimumlétszámra, hiszen ettől vagyunk sok-
sok ezerrel jelenleg elmaradva. 

Én is két dolgot szeretnék még kérdezni. Megkérdezte már a képviselőtársam, 
úgyhogy a sorkatonai szolgálatról a véleményét nyilván ettől függetlenül akkor már el 
tudja mondani, illetve az én véleményemet szeretném elmondani, mert kérdésként 
már sokan feltették valóban, hogy egyrészt a jogaitól megfosztott szolgálati 
nyugdíjasoknak valamilyen típusú, nem túl bonyolult rehabilitációját tervezi-e, és 
hogy a jelenleg aktív állomány számára valami fényt az alagút végén a 
szolgálatinyugdíj-rendszer újbóli bevezetése tekintetében tervez-e? Köszönöm. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Köszönöm. Egy rövid reflexiót engedjen meg a képviselő úr, mielőtt a kérdésekkel 
továbbmegyünk. Számítottam személyesen is arra a kérdésre, az első kérdésére, amit 
feltett, hogy aktív katonai vezetőként honvédelmi miniszter helyes dolog-e lenni. A 
NATO és az Európai Unió tagállamai közül több mint az egyharmadában aktív 
katonai vezetőből lett a honvédelmi miniszter. Tehát hogyha nemzetközi… (Dr. Vadai 
Ágnes: Ez nem így van.) Ha hangosan mondják, hogy nem igaz, akkor is így van, 
képviselő asszony. Olyannyira, hogy mivel számítottam erre a kérdésre, ezért külön 
megnéztem, de nem az én dolgom, hogy megválaszoljam a miniszterjelölt úr helyett, 
csak szerettem volna jelezni, hogy ki ne találjuk, hogy ez példátlan és világra szóló 
botrány lenne, hogy valaki aktív katonai vezetőből vált át honvédelmi miniszterré. 

Ágh Péter képviselő urat illeti a szó a kérdések körében. 
 
ÁGH PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! 

Egy kicsit folytatva ott, ahol elnök úr abbahagyta, a múlt héten, amikor a 
miniszterelnök az esküjét letette és elmondta a beszédét, akkor hallhattunk arról, 
hogy az új kormány a honvédség további erősítését tervezi. Ehhez az erősítéshez azt 
gondolom, kiváló szövetségest talált miniszterjelölt úr személyében, hiszen ha az ön 
életrajzát végignézzük, a rálátását díjazzuk, akkor azt gondoljuk, hogy valóban olyan 
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ember kerülhet miniszteri pozícióba, akinél azt gondolom, az eddigi szakmai életútja 
alapján joggal bízhatunk abban, hogy politikusként is, a honvédelmi tárca 
irányítójaként is meg fogja állni a helyét, és ott érvényesíteni fogja azokat a 
kormányzati célkitűzéseket, amelyekre a honvédség érdekében is szükség van, és 
egyáltalán Magyarország biztonsága érdekében is szükség van. 

Ezért tisztelettel szeretném azt megkérdezni, hogy milyen kormányzati 
célkitűzéseket fog érvényre juttatni a honvédelmi tárca irányítása kapcsán. Köszönöm 
a szót. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: Móring 

József képviselő úr! 
 
MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP), a Honvédelmi és rendészeti bizottság 

alelnöke: Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Azt szeretném 
kérdezni, hogy korábban ön már többször hangsúlyozta, hogy tevékenységének 
központjába a Magyar Honvédség személyi állományának megbecsülését helyezi. Azt 
szeretném kérni, hogy erre legyen kedves, konkrét példát mondani. Köszönöm 
szépen. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: Simon 

Miklós képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen. Azt kérem tisztelettel miniszterjelölt úrtól, hogy értékelje a 
honvédség missziós munkáját, és a haderőfejlesztés tekintetében van-e olyan 
szempont, amit a missziós munka konzekvenciájaként be kívánnak építeni a hazai 
haderőfejlesztésbe? Köszönöm. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Mirkóczki Ádám elnök úr, parancsoljon! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Köszönöm 

szépen. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Egy konkrét kérdésem lenne, nagyon sok 
elhangzott már és az időre való tekintettel ezt próbálom röviden feltenni. Szerintem 
ön elődeinél is sokkal inkább és alaposabban ismeri ezt a problémát és tisztában van 
vele, a már a katonai célra szinte semmilyen módon nem használt katonai ingatlanok, 
volt laktanyák és egyéb ingatlanok tekintetében mit szeretne elérni? Azt tudjuk, hogy 
jó néhánynak bizonytalan és nem teljesen egyértelmű a tulajdonviszonya, viszont 
egyben mindenki biztos, hogy a nem használt laktanyák állapota folyamatosan 
romlik, folyamatosan megy tönkre, az őrzésük rengeteg pénzt felemészt. Viszont 
lenne olyan önkormányzat és sok olyan település és sok olyan városvezetés, aki 
örömmel átvenné. De mintha a politikai szándék hiányozna, e tekintetben várhatunk-
e bármilyen előrelépést, vagy van-e már önnek konkrét javaslata?  

Például az én városom, Eger is hasonló cipőben van, ott egyébként történt a 
laktanya egy részének felújítása, amelyet ideiglenesen az Egri Törvényszék meg is 
kapott, de ők vissza is költöznek, és akkor marad a kérdés, hogy továbbra is romlik, 
miközben 4-5 évente vagy kétévente mindig felmerül, hogy szívesen átvenné az 
önkormányzat és közösségi célokra vagy sok egyéb hasznos dologra lehetne 
hasznosítani ezen ingatlanokat. De ez egy országos probléma, és nyilván ön ezzel 
maximálisan tisztában van. Én erre szeretnék egy választ kapni. Köszönöm szépen. 
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KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: Van-e 
kérdésük még a bizottságok tagjainak? (Nincs jelzés.) Miniszterjelölt úr, vezérkari 
főnökként, kezdő politikusként sok kérdést kapott, úgyhogy parancsoljon, öné a szó! 

 
DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Először is tisztelettel 

köszönöm a mindenki által feltett kérdéseket. Valóban nagyon széles körű kérdéssor. 
Szerintem nem rövidebb, mint az én beszámolóm volt. 

Szeretnék olyan kérdésekre rögtön választ adni, amire adhatok, aztán sajnos 
vannak olyan kérdések, amelyekre a válasz - önök is nagyon jól tudják, hiszen évek 
óta a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjai - nyilvános formában nem tehető 
meg. Volt, aki utalt is erre, hogy nyilván erre nem adunk választ, mert ezen a fórumon 
ilyen formában nem lehet. 

Vadai alelnök asszony kérdezte, hogy hogyan képzelem el a honvédség jövőjét. 
Én úgy gondolom, hogy nagyon részletesen beszámoltam arról, hogy milyen 
formában kívánom a Magyar Honvédség jövőjét építeni és elképzelni, ahol - ahogy 
említettem - kiemelt helyen kell hogy szerepeljen a katona és a katonával kapcsolatos 
minden egyes tevékenység, az ő szolgálatuknak a megbecsülése. Ahogy mondtam, az 
életpályamodellen keresztül az a három pillér, amely a teljes katonai szolgálatot le 
kell hogy fedje, és természetesen, ahogy a program második részében beszéltem, a 
Magyar Honvédség jövőjét úgy képzelem el, ahogy szóltam is róla, hogy egy erős, 
ütőképes, ebben a régióban mindenféleképpen erős, ütőképes Magyar Honvédséget 
kell létrehozni. Olyan formában, hogy továbbra is – és akkor itt rögtön választ adnék 
még néhány felvetésre, hogy a Magyar Honvédség állományát aktív, hivatásos és 
szerződéses katonák képezik és alkotják, valamint a tartalékosok, akik lehetnek 
önkéntes tartalékosok, és a törvény erejénél fogva tartalékos szolgálatra kötelezett 
férfiak és hölgyek. 

Tehát ebben semmiféle változás nincs, akkor rögtön mondtam, hogy nem 
gondolkodunk sorkatonai szolgálatban és sorkatonai szolgálatot ellátó fiatalok 
behívásában. 

A bajtársiasságról szólva: én nem tudom, hogy nekem miért kellene bocsánatot 
kérni a volt tábornokoktól. Tudomásom szerint a volt tábornokok, akiket ön említett, 
jelenleg bírósági eljárás alatt állnak. (Dr. Vadai Ágnes: Nem.) De, méghozzá a 
Debreceni Törvényszék első fokon tárgyalja az ügyüket, és most még a vádbeszédek 
hangzanak el. Tehát ez még… (Dr. Vadai Ágnes: Nem igaz!)… így van, tessék nekem 
elhinni, vagy tessék akkor megkérdezni, a vádbeszédek hangzanak el. Tehát itt nincs 
még miért bocsánatot kérni.  

A másik dolog: egy vezérkari főnök, aki nyomozati jogkörrel nem rendelkezik, 
neki nem is áll jogában egy eljárás alatt álló dologgal vagy személlyel kapcsolatosan 
bármit is tenni. Az a lehetősége mindenkinek megvan, hogy akit valamilyen úton-
módon, valamilyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak és beigazolódik az, 
hogy a bűncselekményt nem követte el, akkor annak megvannak a jogi formulái, hogy 
hogyan kell őt kártalanítani, kárpótolni, vagy hogyan tud elégtételt venni azokért a 
dolgokért, amit ő most pillanatnyilag azt mondja, hogy jogtalanul követnek el vele 
szemben. 

Ne szolgálati járadékosként szolgáljanak. Szeretném, ha nem itt kezdenénk, 
hogy miért szolgálati járadékosok az én volt katonatársaim és bajtársaim. Szeretném, 
ha megnéznénk, és ezért említettem és emeltem ki a beszédemben, hogy én ismerem 
a Magyar Honvédség múltját is. Ismerem, hogy milyen intézkedések történtek, és a 
különböző elnevezések mögött milyen tartalom van, hogy hány száz, hány ezer 
katonát kellett elbocsátani, hány száz és hány ezer katona családja került olyan 
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helyzetbe, amilyen helyzetbe került. Tehát valahol mindent a kezdet kezdetén 
nézzünk, és utána nézzük meg, hogy mit tehetünk. 

Az önkéntes tartalékos rendszer, amit mi létrehoztunk akkor, és többen is azt 
mondják, hogy ez kényszer önkéntes tartalékos rendszer, ez is egy segítségnyújtás. Ez 
is egy segítségnyújtás, hogy amennyiben a katona úgy érzi, és meg lehet nézni, nem 
egy katonánk van, aki járadékos volt, nyugállományi ellátás szempontjából, most 
aktív katonaként teljesít szolgálatot. Tehát amennyiben a feltételei adottak, igenis, 
lehet, Harangozó képviselő úr is megkérdezte, igen, lehet, nem rehabilitálni, hanem 
lehet aktív katonai szolgálatra jelentkezni és felvenni. 

Tehát én úgy gondolom, hogy ez a feltételrendszer továbbra is adott. És akkor 
rögtön szeretnék még egy dolgot kiemelni, hogy tervezzük-e, tervezem-e a 
korengedményes nyugdíj visszaállítását. Nyilván önök pontosan tudják, hogy a 
katona most is öt évvel korábban befejezheti aktív katonai pályafutását, és 
úgynevezett nyugdíj előtti rendelkezési állományba kerülhet, amely azt jelenti, hogy a 
nyugdíjnak megfelelő összegű támogatásban, ellátásban részesül, és csak akkor kell őt 
aktív katonai szolgálatra behívni, amennyiben az országban olyan rendkívüli helyzet, 
olyan rendkívüli állapot történik. (Dr. Vadai Ágnes távozik az ülésteremből.) 

Tehát most is létezik ez a korkedvezményes, korengedményes nyugdíj, csak 
éppenséggel mi azt mondjuk, hogy segítjük, támogatjuk őket, ne az utcára kerüljenek, 
hanem foglalkoztatjuk őket. 

Ha a képességeit nézzük ennek a rendszernek és a hárompilléres modellt is, 
akkor mi úgy gondoljuk, hogy egy olyan civil emberré vált katona, aki a katonai 
szolgálat ideje alatt olyan egészségkárosodást szenvedett, mert ahogy önök mondják, 
hogy a kényszer szolgálati járadékosok jelentős része egészségkárosodás miatt került 
ilyen helyzetbe, mi pedig azt mondjuk, hogy egy egészségbiztosítási rendszert kell 
működtetni, ami 2017. január 1-jétől működik ebben az országban. Működik és 
gondoskodik azokról a volt katonákról, akik a szolgálatban már nem tudják folytatni 
helytállásukat. Tehát nem nyugdíjasként, hanem támogatottként. 

Az önkéntes tartalékos rendszer kikerül a minisztérium hatásköréből. Én 
ilyenről soha nem hallottam. Tehát nem tudom, hogy ezt ki találta ki és milyen 
megfontolásból, az önkéntes tartalékos rendszer továbbra is a Magyar Honvédséghez 
tartozik és a mindenkori Honvéd Vezérkar főnök felelőssége ennek az önkéntes 
tartalékos rendszernek a feltöltése, kiképzése és alkalmazása.  

A Zrínyi 2026, mindent is fejlesztünk. Hát, elég szomorú, azt kell hogy 
mondjam, hogy mindent is fejleszteni kell, hogy a Magyar Honvédség az eddigi 
úgynevezett civil kontroll eredményeként oda jutott, ahol most tart. Tehát ezt a civil 
kontrollt emlegetjük, hogy a Magyar Honvédség micsoda képességeket veszített el, és 
kezdhetünk majdnem az alapoknál, hogy egy önálló Magyar Honvédsége legyen 
ennek az országnak. Tehát én nem így vetném fel ezt a kérdést, hogy mindent is. 

 
ELNÖK: Bocsánat, miniszterjelölt úr, Vadai képviselő asszony (Dr. Vadai 

Ágnes visszatér az ülésterembe.) nem volt a teremben (Dr. Vadai Ágnes: Hallottam 
mindent.), és ha jól figyeltem, az ő kérdéseire válaszolt. 

Köszönjük, hogy visszatért képviselő asszony, nagy dolog ez mindannyiunk 
számára. (Dr. Vadai Ágnes: Nagyon szívesen, elnök úr, bármikor. Örülök, hogy 
ennyire örül, hogy itt vagyok, hogy nem tudja nélkülözni a személyemet.) 

 
DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Én ismerem a 

képviselő asszonyt, tudom, hogy ő lát, hall mindent akkor is, ha nincs jelen. 
(Derültség.) Tehát én biztos vagyok abban, hogy látta és hallotta az általam 
elmondottakat. 
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A helikopterbeszerzéssel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy többször is 
szó volt róla. A helikopterbeszerzés továbbra is a mi elgondolásunkban szerepel, 
nemcsak a miénkben, szerintem a kormány elgondolásában is, sőt mondanám, hogy 
nemcsak szerintem, hanem én biztos vagyok benne. Méghozzá egy olyan helikopter-
beszerzési programot kívánunk végrehajtani, nem tudok a részletekről beszélni, de 
amely magában foglalja mind a kiképzési, mind a felderítő, mind a szállító, mind a 
tűztámogató képességet. Tehát többfunkciós helikopterekre van szükség. Többek 
között ennek tükrében indítjuk ez év szeptemberében a hazai pilótaképzést, mármint 
újraindítjuk, mert azért valamikor ez is létezett, csak ezt is sikerült megszüntetni. 

A közbeszerzési mentesítéssel kapcsolatosan, hogy fenntartom-e. Amit a 
jogszabályok törvényesen előírnak és biztosítanak, azt igen, fenn fogom tartani, és 
fenn kívánom tartani. Ez nem jelenti azt, hogy amit én a beszédem végén mondtam, 
az ne működne. Tehát azt a korrekt együttműködést így is fenn lehet tartani, csak ez 
legyen korrekt. Valóban olyan dolgokat kérjünk, amit lehet, valóban arról beszéljünk 
a nyilvánosság előtt, amiről lehet, amiről meg nem lehet, ennek megvannak a 
törvényi feltételei, hogy ott hogyan járjunk el. 

A kibervédelmi képesség. Ez az egyik olyan, amit én itt most nem tudok 
kifejteni, de természetesen erre is van majd mód és lehetőség. A Kibervédelmi 
Központ és annak elemei, annak fejlesztése hogyan áll, mivel foglalkozunk, milyen 
formában kívánjuk ezt megvalósítani, a Kibervédelmi Központon belül a 
Kibervédelmi Akadémiának a helyzetét, de én erről itt ilyen formában most nem 
beszélhetek. 

Az államtitkár vonatkozásában: Németh Szilárd úrral kapcsolatosan. Valóban 
felreppent ez a hír, valóban Németh Szilárd - nem is akarok én erről másként szólni - 
a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának jelölt személy. Majd az, hogy 
ő a beosztását mikor és hogyan veszi át, az más kérdés. Többek között azért tudom 
elfogadni az ő személyét, mert ahogy önök mindvégig az én szememre vetették, hogy 
én nem politikus vagyok és nem politikus múlttal, elnézést, vagy háttérrel érkeztem 
ide, nem tudom, korábban is voltak azért miniszterek, akik nem politikus múlttal 
ültek be abba a székbe, ahhoz a tárcához, ami fölött neki vezetési - szeretném 
kihangsúlyozni, a civil miniszternek vezetési és civil kontroll szerepe volt. Csak nem 
tudom, hogy akkor mit csinált a vezérkari főnök vagy az első számú katona. 
Pontosabban tudom, mert a törvényben az volt leírva, az van leírva, hogy 
szaktanácsadója a miniszternek. Tehát én kevés olyan civil kontrollt láttam még, ahol 
a vezető saját magát kontrollálja. Az a civil kontroll, amit a törvény előír. Hogy a civil 
kontrollt az Országgyűlés és a bizottságok, a kormány, a köztársasági elnök és a 
miniszter is gyakorolja. A miniszter nem egy személyben, tessék megnézni a törvényi 
előírásokat, a miniszter nem egy személyben gondoskodik a civil kontrollról.  

A Soros-zsoldosok kutatása: én ilyen feladatot még soha nem hallottam, és 
nem is kaptam a miniszterelnök úrtól. Tehát még a titkosszolgálatnak sincs ilyen 
feladata, bár a titkosszolgálat irányítását, mert a tárca vezetése, a miniszter irányítja a 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot, és nem az ő alárendeltségébe tartozik. Tehát a 
törvény ezt írja elő. Úgyhogy nem is értem azt a kérdést, hogy én hogyan kívánom azt 
a feladatot ellátni, hogy én ne tudjak azokról a dolgokról, hogy a titkosszolgálat 
milyen feladatot kap. Az irányítási jogköre továbbra is a tárcánál marad.  

A cigányság kérdését illetően. Alelnök asszony nagyon jól tudja, mert egy pár 
évet szolgált a Honvédelmi Minisztériumban államtitkárként, hogy a Magyar 
Honvédségnél mindig is fontos kérdésnek tartottuk, sőt ön is nagyon jól tudja, hogy 
még külön tábort is szerveztünk, hogy segítsük a cigányság helyzetének a rendezését. 
A Magyar Honvédségben ez most is így van, meg a jövőben is így lesz. Én a 
miniszterelnök úrtól korábban is azt kaptam, hogy igenis, segíteni kell őket, meg kell 
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keresni őket, meg kell találni a hozzájuk vezető utat, és segíteni kell nekik, hogy ebben 
a társadalomban megbecsült tagként szolgáljanak. 

Én el tudom önnek mondani, hogyha a Magyar Honvédségben megnézi még a 
díszelgőket is, ott vannak, és tisztelet, becsület érte, hogy ilyen szépen, ilyen 
helytállóan tudják a munkájukat, a feladatukat végezni. Tehát nekünk továbbra is az a 
szándékunk, hogy segítjük őket és támogatjuk. 

Én nagyon szépen köszönöm egyébként az ön által elmondottakat a további 
együttműködés vonatkozásában, már csak azért is örülök ennek, mert ön ezt 2009-
ben is kihangsúlyozta, akkor mint államtitkár asszony, hogy ez rendkívül fontos, és 
nemcsak azért, mert a haza védelme és a haza szolgálata nemzeti ügy, hanem azért is, 
hogy tudjunk itt, a tárcánál, az ön idejében pedig akkor eredményesek lenni. Ön pont 
kiemelte akkor, 2009-ben, amikor erről beszélt, hogy a Magyar Honvédségnek 
nagyon nagy problémája az - 2009-ről szól az általam idézett dolog -, hogy a 
gazdasági helyzetben bekövetkezett változások a honvédségnél csapódtak le. 

Ön 2009-ben mondta azt, hogy a honvédségnél a technikai eszközöket és egyéb 
mást nagyon sürgősen kell cserélni, és ez hamarosan majd az Országgyűlés elé kerül. 
Ön említette ott, hogy a beszerzési eljárásoknak milyen nagy problémái vannak, hogy 
mire az végigmenne, és akkor ezekből csak a viták vannak. 

Tehát én emlékszem erre az ön által elmondott dolgokra. Én ezt szeretném 
elkerülni, és ezért kértem az önök együttműködését. 

Demeter alelnök asszony a civil kontrollt kérdezte. Én egyszer már szót 
ejtettem a civil kontrollról, de mi a civil kontroll definíciója, mit jelent? Mit jelent? 
Hol van definiálva, hogy a civil kontroll mit foglal magában? Miért feltételezzük azt, 
hogy egy volt katona nem tudja azt a kontrollt végrehajtani, ami neki feladata? Mi 
alapján mondjuk ezt? Ezt végre tudja hajtani egy közgazdász, egy pedagógus, egy 
vegyészmérnök, és hadd ne soroljam, csak éppenséggel egy olyan személy nem tudja 
végrehajtani a civil kontrollt, pontosabban nem lehet része, mert a civil kontrollt - 
ahogy elmeséltem az előbb - sok-sok embernek kell gyakorolnia a Magyar Honvédség 
fölött. És többek között a miniszter el van kötelezve az Országgyűlés előtt beszámolási 
kötelezettséggel, tehát ott is működik egy civil kontroll, sőt a pénzügyi, gazdasági 
területen a Számvevőszék által úgyszintén. Én úgy gondolom, hogy elég komoly civil 
kontrollt gyakorol a kormány az ország, a honvédelem fölött, és ezt meg is kell tartani. 
Ebben, mint honvédelmi miniszterjelöltnek megvan a magam kötelessége, feladata, 
és én úgy gondolom, hogy ennek eleget is tudok tenni. 

Ön azt idézte, hogy az Összhaderőnemi Parancsnokság jelentését olvasta. 
Valóban olvasta, tudom, sok betekintésben vett részt, és nem látja azt, hogy a 
Vezérkar mire intézkedett vagy hogyan rendezte. Azért, mert ön az összhaderőnemi 
parancsnok jelentését olvasta és nem a vezérkari főnöki intézkedést. Tehát tessék 
akkor konkrétan mondani, ne általánosságban, hogy mi az, amire a vezérkari főnök 
nem intézkedett, vagy a Vezérkar nem tett meg mindent annak érdekében, hogy az ön 
által olvasott hiányosságok rendeződtek. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Bocsánat, miniszterjelölt úr, ha az emlékeim nem csalnak, a képviselő asszony úgy 
kérdezte, hogy az Összhaderőnemi Parancsnokság beszámolóját ugyan olvasta, de a 
Vezérkar tevékenységével kapcsolatos beszámolót vagy információkat nem ismeri, 
vagy ahhoz nem jutott hozzá. (Demeter Márta: Pontosíthatok?) Pontosítson a 
képviselő asszony! 

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke: 

Köszönöm, ha már így megengedi. Tudom, hogy mi a civil kontroll, ebből írtam a 
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diplomamunkámat. Az volt a kérdésem, hogy ön hogyan fogja tudni ezt pontosan 
érvényesíteni. Nyilván ön is tudja, hogy mit jelent, hiszen eddig ön fölött gyakorolták, 
aki gyakorolta, vagy aki tudta, mert sajnos a Magyar Országgyűlés ezt nem tudta 
megtenni. 

Az Összhaderőnemi Parancsnokság jelentéseiben pedig nyilvánvalóan 
bizonyos ajánlások és észrevételek is megfogalmazódnak, konkrét javaslatok arra, 
hogy mit kellene tenni. Ezzel kapcsolatban érdekel, hogy egyébként a Vezérkarnak 
milyen hatékonysága volt, hiszen az ott említett - több éves jelentést láttam, még egy 
pár évvel ezelőtt, és a legkorábbi jelentésekben említett problémák egyébként a mai 
napig nem oldódtak meg. Tehát emiatt érdekelne, hogy akkor mi volt a konkrét 
cselekvés. Köszönöm. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Miniszterjelölt úr, parancsoljon! Elnézést, csak a pontosítás miatt. 
 
DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Erre csak azt tudom 

mondani most is, tisztelt képviselő asszony, hogy konkrét legyen a kérdés, és konkrét 
választ fogok rá adni. De egyébként, amibe ön betekintést kért 2016-ban, mert ön 
2016-ban tekintett be az Összhaderőnemi Parancsnokság… (Demeter Márta: Négy 
éven keresztül a jelentésekbe.)… Elnézést, ha a mikrofont nem használja, akkor 
nehezen hallok, sajnos, ez munkahelyi ártalom, tüzérként kezdtem, de ez nem 
szégyen, nem bűn, csak figyelembe kell hogy vegye. (Derültség.) 

Szóval semmi akadálya, mert egyébként azt tudom mondani, és amikor ön a 
repbiztonsági kérdéseket is vizsgálta, akkor leültünk és elmondtam, hogy egy alulról 
jövő kezdeményezésnek az a dolga és kötelessége, hogy ne vegyen figyelembe 
semmiféle olyan körülményt és tényezőt, amely azt a feladat-végrehajtást említené 
vagy körülvenné. 

Ha nagyon sok jelentést előveszünk, akkor bizony, találkozunk még olyan 
jelentéssel is, és ki is hangsúlyoztam, hiszen Vadai képviselő asszony is említette a 
katonák elhelyezésének dolgát, hogy 2008 óta küzdünk azzal a problémával, hogy a 
laktanya-rekonstrukciós program megszűnt, félbeszakadt. Félbeszakadt és nem 
folytatódott. 

Tehát ilyen értelemben sok olyan jelentés lesz, amelyre azt kell mondani, hogy 
igen, az még nem rendeződött. De nézzük meg konkrétan! 

A szakmai vezetéssel kapcsolatosan csak azt tudom mondani, amit már az 
előbbiekben is említettem. Nem biztos, hogy jó dolog az, ha valaki vezet is, meg 
kontrollálja is. Saját magát az ember ritkán tudja kontrollálni. Ez nemcsak a 
természetünkből adódik, hanem abból is, hogy aki lelkiismeretesen dolgozik, arra 
törekszik, hogy tökéletes munkát végezzen. Ha pedig arra törekszik, hogy tökéletes 
munkát végezzen, akkor meg van róla győződve, hogy semmi hibát nem követett el. 

Tehát a kívülről történő kontrollálásnak azért van jelentősége - szoktuk 
mondani -, mert egy kívülről jött ember egészen másként látja a történteket és 
történéseket. Tehát én nem kívánok vezetni. Egy politikai vezetőnek, egy politikai 
státuszt betöltő személynek nem az a dolga, hogy vezesse a Magyar Honvédség 
katonai szervezeteit. Nem értek ezzel egyet, és nem értek vele egyet olyan tekintetben 
sem, hogy az a személy, aki betölti a miniszteri posztot, lehet, hogy most katona lesz, 
de hogy ezt általánosítani törvényben, hogy a miniszter vezesse a katonai 
szervezeteket… (Dr. Vadai Ágnes ingatja a fejét.)… mert ez így van a törvényben, 
meg lehet nézni, és így volt 2004-ben is. 
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Az érdekérvényesítő képességgel kapcsolatosan: én úgy gondolom, hogy igen, 
hogy meglesz a megfelelő érdekérvényesítő képessége a miniszternek vagy nekem, 
abban az esetben, ha erre kapok megbízást. 

Sajnálom, hogy ön szagos kiadásnak nevezi a Zrínyi 2026-ot. (Demeter Márta: 
És színesnek is.) Ez jelenti azt, hogy nem ismeri a katonák elgondolását, nem ismeri a 
katonák elképzelését, és akkor nem tudja, hogy mire van szüksége a katonának. Ez 
nem egy szagos kiadvány. Ha megnézi azt, hogy milyen dolgok történtek 2017-től 
kezdve, akkor legalább azt a keveset ismerjük már el. Tehát ne úgy beszéljünk már 
mindenről, hogy ez csak egy lózung, ez csak egy léggömb, ez egy szagos kiadvány. 
Azért, ha nyitott szemmel járunk a társadalomban, ha megnézzük a híreket, 
elolvassuk a sajtót, ha ránézünk a katonára, megnézzük azt az eszközt, amivel 
megjelent, akkor rögtön nem azt mondom, hogy szagos kiadvány.  

Kellene több? Igen, kellene. Kellene jobb? Igen, kellene. Ezért van ez a terv, 
amit elkészítettünk. (Demeter Márta: Ami nincs.) 

A képviselői jogok gyakorlásában mennyire leszek konstruktív. Ezzel fejeztem 
be. Önök engem megismerhettek, mert megismertek. Nagyon jól tudják, hogy 
konstruktív vagyok. Nagyon jól tudják, hogy csakis korrekt együttműködés alapján. 
Amíg a korrektség működik, addig konstruktív vagyok. 

Én ezért ajánlottam fel ezt a formát és ehhez kértem az önök segítségét és 
támogatását. 

A korkedvezményes nyugdíj bevezetését tekintve elmondtam, hogy mi az 
elgondolás. Mi azt követjük továbbra is. 

Hogyan tervezem a szerződéses állomány feltöltését, és többször esett itt szó a 
hiányokról. Sajnos azt kell mondanom - sajnos -, túlmutatva még Európán is, ez 
mindenütt problémát jelent. De ha csak Európát nézzük, egy erős, nagy országot, 
nemzetet, Németországban csak 21 ezer katona hiányzik. Csak 21 ezer. Igen, valóban 
nálunk is nagy a hiány, de én biztosíthatom önöket arról, hogy ez a hiány a NATO-
elvárások szerint, ha azt mondjuk, hogy legalább 80 százalékban feltöltött kötelékeket 
tudunk, harckész és harcképes köteléknek tekinteni, a Magyar Honvédség a 80 
százalék fölött van. 80 százalék fölött van, és ezt a hiányt azért úgy kezeljük már, hogy 
mihez képest. 

Lehet rajta mosolyogni, de a számadatok azok számadatok, mert ha azt nézzük, 
ez nem rosszabb a korábbi évekhez képest sem. Tehát ezek a számok, ahogy 
említettem, reálisak és a 80 százalék fölötti számot mutatják, és ez a hiány megvolt 
mindig is a Magyar Honvédségben. Megvolt az előző rendszerben is, és megvolt azt 
követően is. Nem akarok számadatokat mondani, de ha olyan helyzetben vagyunk, 
nagyon szívesen idézek konkrét számokat, és akkor nyomon követhetjük. 

Korom Ferenc kinek a jelöltje? Tisztelettel jelzem önöknek, hogy az én 
jelöltem. (Demeter Márta: De még nem lehet!) De lehet. Mi írja elő, hogy nem lehet? 
(Demeter Márta: Miniszterként jelölhet!) Már elnézést kérek, miért ne lehetne? Mi 
írja elő, hogy nem lehet? (Dr. Vadai Ágnes: Az ön embere?) Lehet jelölni. Bárki 
jelölhet vezérkari főnököt, egy miniszterjelölt is jelölhet, a törvény ezt konkrétan nem 
írja le, hogy az aktív miniszternek kellene jelölni a következő vezérkari főnököt. (Dr. 
Vadai Ágnes: Mi is jelölhetünk?) 

Németh úr kérdezte, hogy hol vannak tábornokok, hol töltenek be beosztást. 
Nagyon szép, magas beosztásban vannak tábornokaink. Én tudom mondani és 
kezdeném talán az egyik tábornokunkkal, aki a NATO Transzformációs 
Parancsnokság és a Pentagon összekötőjeként dolgozik, immár negyedik éve. Aztán 
hadd emeljem ki azokat a tábornoki beosztásokat is, amelyek műveleti területen 
vannak, hiszen a KFOR parancsnokhelyettese magyar. Az EUFOR törzsfőnöke 
magyar. Egyébként a KFOR parancsnokhelyettes első magyar tábornoka pont Korom 
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Ferenc tábornok volt. 13 hónapig szolgált kint a KFOR-parancsnok alárendeltségében 
vagy mellette. De parancsnokhelyettesünk van a Többnemzeti Összhaderőnemi 
Parancsnokságon Németországban. Törzsfőnök-helyettes van Milánóban a 
Gyorsreagáló Hadtest Parancsnokságon. Izmirben, Törökországban a Szövetséges 
Fegyveres Erők Szárazföldi Parancsnokságon a törzsfőnök hadműveleti helyettese 
magyar. A Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfőbb Parancsnokságán, NATO-
főparancsnokságon a törzsfőnök - és itt teljes mértékben egyetértek Vadai képviselő 
asszonnyal - kibervédelmi helyettese pozíciót tölt be magyar tábornok. Vagy 
éppenséggel a nemzetközi katonai törzs Brüsszelben, ahol igazgatói beosztásban van, 
és azt kell mondanom, hogy most már nemcsak tábornok, de ősztől kezdve egy 
vezénylő zászlósunk is Norfolkban, a NATO Transzformációs Parancsnokság vezénylő 
zászlósa lesz. Az első olyan tiszthelyettes, aki a NATO-ban ilyen magas beosztást tölt 
be Magyarországról. 

Tehát úgy gondolom, hogy ez valóban példaértékű. Én csak röviden egy 
mondatot mondanék: én büszke vagyok rá, ahogy elmondtam, és csak haladnunk kell 
ezen az úton. 

A NATO-csúcsra készülve, mit várok tőle. Várom, igen, várom, hogy a 2 
százalék megerősítésre kerül. A walesi csúcson ez már meghatározásra került, a 
magyar kormány ennek tükrében vállalást tett, és a Zrínyi 2026 honvédelmi és 
haderőfejlesztési program ennek bázisán épül. Ez pedig azt jelenti, hogy úgy, ahogy 
ön is fogalmazott, igen, 2024-re elérjük a GDP 2 százalékos részarányos teljesítését. 
Utána pedig a kormányzati szándék az, hogy ezt a szintet meg is tartsuk. 

Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió védelmi megerősített együttműködése 
és a NATO kapcsolata mindig kulcsfontosságú kérdés, hogy hogyan lehet az 
együttműködést javítani. Úgy gondolom, hogy Magyarország példás úton jár katonai 
vonatkozásban, hiszen ahogy említettem, a visegrádi négyek együttes szövetsége, az 
az európai harccsoport tulajdonképpen négy NATO-tagállam által működtetett 
európai harccsoport. Tehát amikor én arról beszélek, hogy a visegrádi négyek európai 
harccsoportjának felajánlásáról, működéséről, akkor azt bármikor úgy is lehet 
értelmezni, hogy amennyiben a NATO erre igényt tart és szükségét látja, akkor lehet 
erősíteni és alkalmazni. 

Szél Bernadett képviselő asszony: én nem tapasztaltam ilyet, amit ön említett a 
miniszterelnök úr részéről. Amikor engem felkért erre a beosztásra, akkor 
megmondom őszintén, hogy ő felvázolta, hogy mi az ő elgondolása, mi a terve. Ezt 
elég hosszasan részleteztem, hogy miért vállalom el, mivel értek egyet. Semmiféle 
olyan dolog nem hangzott el, hogy majd ő megmondja, hogy hogyan legyen, majd ő 
megmondja, és akkor azt hiszem, Harangozó úr kérdéséhez is rögtön kapcsolódnék, 
hogy ki legyen az osztályvezető. Semmi ilyen kérdés nem volt, és megjegyzés sem. 

Tehát nem akar kivenni a honvédelmi vezetés, a honvédelmi tárca kezéből 
semmit sem. Szó nem volt ilyenről. 

A KNBSZ, vagyis a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, hogyan tovább? Mi 
úgy akarjuk működtetni, ahogy eddig is működött, és a jelenlegi elgondolás szerint 
nincs is más információm arról, hogy másként kellene hogy működjön. A Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálatnak szüksége van a Magyar Honvédségre, a Magyar 
Honvédségnek meg szüksége van a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, az általuk 
végzett munkára és információkra. 

Tehát ebben semmiféle változás nem várható. Mi úgy tervezünk, úgy 
gondolkodunk, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat továbbra is a honvédelmi 
miniszter irányítási jogkörébe fog tartozni. 

A korengedményes nyugdíjjal kapcsolatosan csak szeretnék ráerősíteni, hogy 
sokkal hatékonyabbnak, jobbnak, megbecsültebbnek tartjuk azt a változatot, hogy 
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számítunk a katonákra, és öt évvel korábban befejezhetik katonai pályafutásukat, és 
kerülhetnek úgynevezett nyugdíj előtti rendelkezési állományba. Semmiféle hátrányt 
nem jelent nekik, sokkal inkább előnyt, hogy továbbra is ahhoz a közösséghez 
tartoznak, ahol leélték egész életüket. 

A kötelező sorkatonai szolgálatról már szóltam. 
Aktív katona nem töltött be honvédelmi miniszteri posztot, Harangozó úr 

mondja. Aktív katona most sem fog betölteni. Túl vagyunk rajta? (Dr. Harangozó 
Tamás: Igen.) Köszönöm szépen. Akkor ezt nem részletezem. 

A civil kontrollon is túl vagyunk, azt sem részletezném. 
A honvédelmi államtitkár. Igen, szükség van honvédelmi államtitkárra. Hogy 

miért? Ha kell, nagyon szépen felvázolom, most itt a rövid időre való tekintettel nem, 
de bármikor szívesen. Leülök önnel, és fogja látni ön is, hogy a honvédelmi ügyeket 
nem a parlamenti államtitkárnak kell kézben tartania. Ha én egy erős honvédséget 
szeretnék építeni, ha azokat a célkitűzéseket, amelyeket én felvázoltam, reálisnak 
tartom, akkor ezt egy parlamenti államtitkár nem vezetheti és nem felügyelheti.  

A KNBSZ-t megbeszéltük, akkor erre is választ adtam. 
A létszámhelyzetre választ adtam. Én nem emlékszem ilyenre. Volt ilyen, hogy 

30 százalékos létszámhiány, de azt jóval-jóval korábbra kell visszadatálni, és azzal én 
most nem szeretnék foglalkozni. Ez a rendszerváltás előtt volt, amikor sorkatonai 
szolgálatról beszéltünk, és a sorkatonák nagyarányú hiánya generálta ezt a 
létszámhiányt. 

Említettem, hogy a Magyar Honvédség feltöltöttsége most is 80 százalék 
fölötti, tehát ez eleve kizárja a 30 százalékos hiányt. 

Van elgondolás, hogy töltsük fel a hiányt, és nyugodtan mondhatom önnek, 
hogy 2016-tól jelentősen növekszik a személyi állomány feltöltöttsége. Az, hogy 
sokszor lehet hallani, hogy mekkora hiány van, azért ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy 
az elmúlt néhány évben csak négy katonai szervezettel hoztunk létre többet, mint 
amennyi volt. Négy katonai szervezet kezdte meg úgy a működését, hogy ahhoz 
létszám kell, és nyilván nem úgy kezdik a katonai szervezetek a működésüket, hogy 
száz százalékra fel vannak töltve, hanem kezdődik egy előkészítő törzzsel, és növeljük 
a létszámot. 

Ágh Péter úr kérdésére, hogy milyen konkrét kormányzati szándék van, nem 
szeretnék most még részletesen kitérni arra, hiszen az általam elmondottakban 
pontosan benne van, hogy milyen kormányzati szándékot kívánok követni. 
Mindenekelőtt az önálló Magyar Honvédség megteremtését, amely képes ebben a 
régióban, amennyiben szükséges, akár a washingtoni szerződés 3. cikkelyének 
megfelelően helytállni.  

A missziós munka értékelésével kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy 
pozitív a visszajelzés, és el kell mondani azt is, mindig el szoktam mondani, hogy én 
büszke vagyok a katonákra. Hosszú évek óta példásan teljesítenek. 

Vadai képviselő asszony mindig meg szokta kérdezni, hogy és mennyien 
vannak kint, hogy rögtön választ adjak erre a kérdésre, 1000 fő az ambíciószint, 900 
fő fölött vagyunk most is.  

Mirkóczki elnök úr kérdésére válaszolva, a katonai ingatlanok további sorsa: 
ezek a katonai ingatlanok vagy volt katonai ingatlanok állami tulajdonban lévő 
ingatlanok, és nincs a Magyar Honvédség kezelésében. Tehát amikor mi ezeket az 
ingatlanokat leadtuk, valóban önnek igaza van, hogy egyrészt állagromlás következik 
be, másrészt komoly költségvetést emészt fel az egyre romló ingatlanok fenntartása, 
de ez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésébe került. Tehát nekünk még csak 
a kezelésünkben sincs. 
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Tehát ezekkel a kérdésekkel hozzájuk érdemes fordulni, mert nekünk most 
egyetlenegy olyan ingatlanunk nincs, amire azt tudnám mondani vagy azt kellene 
mondani, hogy felesleges ingatlan. Az egri terület is ennél a Zrt.-nél található, az ő 
kezelésükben van. 

Elnézést kérek, ha valamire nem válaszoltam volna, de most már igyekeztem a 
válaszokat megadni, és amennyiben mégis kérdés merülne fel, nagyon szívesen állok 
rendelkezésükre. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Köszönjük a válaszait, miniszterjelölt úr. Természetesen egy miniszter kinevezés 
előtti meghallgatása fontos dolog, ahol a képviselőknek lehetőséget kell adni, ezt most 
meg is tennénk, viszont annyit kérnék önöktől, hogy szorítkozzunk valóban a 
kérdésekre, a fennmaradt kérdésekre. 

Demeter Márta képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg csak nagyon röviden, merthogy miniszterjelölt 
úrnak vagy én nem értettem pontosan a válaszát vagy erre nem válaszolt. Többen 
tettünk fel kérdést ezzel a bizonyos szervezeti egységgel kapcsolatban, és csak 
minimálisan idézek abból a törvénymódosításból, amit most fogadott el a parlament 
pénteken. „A honvédelemért felelős miniszter a honvédség irányításával összefüggő 
jogainak gyakorlására az általa vezetett minisztériumban az eddigiektől eltérő 
szervezeti egységet létesíthet.” Ennek a szervezeti egységnek a vezetésére hivatásos 
szolgálati jogviszonyban álló, a minisztériumba vezényelt személy nevezhető ki, akit 
egyébként a miniszterelnök nevez ki és ment fel, és vezetője a honvédség vezetőjére 
vonatkozó rendelkezések szerinti juttatásban részesül. Ezt Harangozó 
képviselőtársam is említett és Szél Bernadett képviselő asszony kérdése is irányult 
erre, hogy mi lesz ez a szervezeti egység, ez hogyan fog kinézni a Honvédelmi 
Minisztériumon belül? Köszönöm szépen. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Miniszterjelölt úr, parancsoljon! 
 
DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, önnek 

teljes mértékben igaza van, ez elhangzott. Valóban egy ilyen javaslat elhangzott, 
elsősorban a Belügyminisztérium részéről. A tárca ezzel jelenleg nem kíván élni. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: Vadai 

képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen. Miniszterjelölt úr hiányolta a pozitív dolgok elismerését, akkor én 
most egy-kettőt megtennék, és akkor ezzel kapcsolatosan kérdeznék. 

Én nagyon örülök annak, hogy ma még nem olvastam semmilyen rossz hírt a 
Honvéd Kórház sürgősségi osztályáról. De ez nem volt mindig így, és talán miniszter 
úr végre megerősíti, hogy van a Honvéd Kórházban működőképes mammográfiai 
készülék, mert hónapokon keresztül nem volt. Azt gondolom, hogy az a Honvéd 
Kórház, amelyik ellátja természetesen az egyenruhás polgárok egészségügyi 
vizsgálatát, szűrését is, ezen túlmenően van felelőssége, hiszen civil területi ellátási 
kötelezettsége is van. 
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Megerősítené-e azt a hírt, hogy valóban most már van működőképes 
mammográfiai készülék a Honvéd Kórházban, és egyébként a Honvéd Kórház 
költségvetésére, személyi állományára jobban oda fog figyelni miniszterként annak 
érdekében, hogy ahogy ön mondta, a katonák számára - de itt jelen esetben nyilván a 
civil polgárok számára is - az ellátás biztonsága adott legyen. 

Én örülök annak, ez is még nincs egyéves hír, hogy a Magyar Honvédség vagy a 
honvédelmi tárca korábbi vezetése lovasménes felállításában gondolkodott. Akkor 
arról beszéltek vagy írtak, hogy 500 lóból álló lovasménest fog létrehozni a Magyar 
Honvédség. Érdeklődöm akkor, hogy hogyan áll ennek a feltöltése? 

Én annak is örülök, hogy van 250 új Suzuki Vitara meg valamennyi busz, amit 
Széles Gábortól rendeltek, nyilván az mindig jó, hogy a magyar oligarchavilágot lehet 
bővíteni, de én mégiscsak, ne haragudjon, hogy emiatt érdeklődöm - ezek fontosak, 
ne értse félre, tehát fontos az, hogy legyen csapatszállítás, fontos az, hogy lecseréljék a 
régi gépjárműveket -, de a képességek, amiről ön beszél, és amik a Zrínyi 2026 
programban vannak, a mi gondolkodásunkban a képességfejlesztés ennél egy picit 
nagyobb szokott lenni, miniszter úr, és amikor ön még katona volt, akkor a 
képességfejlesztés az ön számára sem a hódmezővásárhelyi alakulat mosdójának 
felújítását jelentette, mert az egy természetes dolog volt, hanem új eszközök 
beszerzését, XXI. századi, modern eszközök beszerzését. 

Kevés szót szólt a Gripenről, de nyilván fogunk erről beszélni. Ön is tudja, hogy 
a Gripen abban a formájában, ahogy van, ma már képességfejlesztésre szorul, és nem 
véletlenül kérdezzük folyamatosan a helikoptert vagy éppen korábban a szállító 
repülőgépek dolgát, mert ezek a valódi fontos képességfejlesztések. És nem véletlenül 
kérdezzük a kibervédelmet, mert a XXI. században, ahogy ön is említette, az új típusú 
kihívások egy jelentős része abból a térből érkezik, például a hibrid hadviselésen 
keresztül. És nem véletlenül kérdeztem az orosz titkosszolgálat dolgát, mert azt önök 
is pontosan tudják, hogy az orosz titkosszolgálatok, beleértve az orosz katonai 
titkosszolgálatokat, Magyarországon igenis, végeznek tevékenységet, és ott elég nagy 
baj, hogyha a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok legalább ebben nem terveznek 
változást. 

Végül én annak is örülök, hogy nagyon sok gyakorlata van a Magyar 
Honvédségnek, hiszen fontos a katonai fejlődés az egyéni fejlődés és csapatszellem 
szempontjából, annak is örülök, hogy az oda kivezényelt katonák legalább fele lőni 
tud, mert annyi lőszer szokott lenni, hogy mondjuk a fele tudjon lőni. És ez személyes 
tapasztalat, személyes elbeszélés, olyanokkal beszéltem, akiket kivittek ilyen 
gyakorlatra tavasszal, és mondták nekik, hogy aki ősszel lőtt, az menjen kirándulni, 
mert most csak arra van pénz, hogy tavasszal azok lőjenek, akik nem lőttek ősszel. 

Ezeket a kérdéseket, miniszter úr, valóban rendezni kell, és én azt gondolom, 
hogy lehet a Zrínyi 2026 programra mutogatni. Ez a kis füzet, ami mögött biztosan 
nagyon sok tervező tevékenység van, hiszen tudjuk, hogy a Magyar Honvédségben 
mindig tízéves tervezés van, tehát hogy ez azért nem újdonság, ezt azért pontosan 
tudjuk. De ennek a valódi leképeződését nem látjuk a költségvetésben, és én értem az 
ön szándékát, még fontosnak is gondolom, szerintem mindenki fontosnak gondolja, 
de ennél több pénzre van szükség, miniszter úr. Az a kérdés, hogy kapott-e a 
miniszterelnöktől arra ígéretet, hogy például azt a több százmilliárd forintos 
közbeszerzés alóli mentesítést el tudják indítani. Mert ön is tudja, hogy egy beszerzést 
nem lehet egyik napról a másikra megcsinálni. Helikoptert sem lehet úgy venni, hogy 
bemegyek a helikopterboltba és leveszem, és mondom, hogy abból kérek ötöt. Itt 
azért mégis a Magyar Honvédség igényeihez, hazai és nemzetközi igényeihez kell 
igazítani ezt a beszerzést. Ez pedig eltarthat - persze, ha tisztességes a beszerzés, nem 
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olyan, mint a Gripen - évekig is, de egy évig egészen biztosan, hogyha alapos 
előkészítő munkát végeznek. 

Éppen ezért kérdezem, hogy például helikopter-ügyben elindult-e már 
bármilyen előkészítő munka a közbeszerzés alóli mentesítést illetően, megvannak-e 
már a harcászati, haditechnikai paraméterek vagy a szállító kapacitási paraméterek a 
helikopterek beszerzésére, és ha igen, akkor a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
tagjai mikor kapnak erről tájékoztatást? Köszönöm. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Miniszterjelölt úr, parancsoljon! 
 
DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. A 

Honvéd Kórházzal kapcsolatosan: valóban azon vagyunk és az ott dolgozók is azon 
vannak, hogy a lehető legjobb ellátást nyújtsuk az odaérkező betegeknek, 
rászorulóknak. Valóban van változás, hiszen ön a sürgősségi osztályt említette, az 
SBO-t, ahol korábban a vizsgálók száma kettő volt, most négyre tudtuk bővíteni.  Ez is 
jelenthet előrelépést, hiszen ez csökkenti majd a várakozási időt. 

A másik: igen, a közalkalmazottak, az orvosok, az ápolók, a nővérek, a 
szakdolgozók illetménye jelentősen emelésre kerül. Van egy sajátossága a Honvéd 
Kórháznak a többi kórháztól eltérően, elnézést kérek, hogy így fogalmazok, hogy ott 
nemcsak civilek dolgoznak, hanem katonák is, és a támogatást nekünk meg kell 
osztani. Van, aki az egészségügyi ellátás területén végzi munkáját, és van, aki a 
csapat-egészségügy területén dolgozik. Az egyik államilag finanszírozott, a másikat 
pedig a tárca költségvetéséből kell finanszírozni. Mi ezt most összefésültük, 
összehoztuk, hogy igazságosan mindenkinek tudjuk biztosítani a többletjuttatást. 

Tehát gondoskodunk az emberekről, a katonákról, a közalkalmazottakról, a 
munkavállalókról egyaránt, és bízom abban, hogy a jó hír az hosszú távon 
fennmaradhat. 

A mammográf készülékkel kapcsolatosan: igen, van mammográf készüléke a 
Honvéd Kórháznak. (Dr. Vadai Ágnes: És működik is?) Április 13-án került átadásra 
és bemutatásra. Tehát van, a rossz le lett cserélve, új került beszerzésre, rendelkezésre 
áll. (Dr. Vadai Ágnes: Decemberben hazudta a tárca, hogy működik.) 

A lovasménessel kapcsolatosan egyelőre a Magyar Honvédség semmiféle 
lovasménes felállításával nem foglalkozik, nincs tervbe véve, jelenleg ilyen 
költségvetésünk nem áll rendelkezésre, és ha megnézik az országgyűlési 
létszámhatározatot, ebben nem is szerepel még ilyen. 

Tehát nincs feltöltés alatt a lovasménes. 
Önnek teljes mértékben igaza van, hogy a honvédség képességépítéséhez 

elsősorban haditechnikai eszközökre, felszerelésekre, anyagi készletekre van szükség. 
Ugyanakkor a katonák szolgálati élet- és munkakörülményeinek a javítására és a 
biztonságos szállítására pedig más dolgokra is szükség van. Tehát azok a Suzuki 
Vitarák, amelyek beszerzésre kerültek, és lecserélésre kerültek a 18-20 éve használt, 
4-500 ezer kilométert futott személygépjárművek, én úgy gondolom, hogy ez a 
katonák biztonságát is szolgálja. A kényelméről nem beszélek, a biztonságát és a 
feladatellátását. 

A buszok is. Én szégyenteljes dolognak tartom, hogy nagyon-nagyon régóta a 
Magyar Honvédségnek vállalkozókkal kell szállíttatnia a katonáit, mert nem 
rendelkezik olyan saját képességgel, hogy a katonáit saját járműveire ültesse. Tehát 
igen, ezt is fontosnak tartom. De szeretném elmondani, hogy nemcsak 
személygépjárművet, mert most már 550 Suzuki Vitarát adtunk át, hanem 
folyamatban van a gépjárművek, a tehergépjárművek beszerzése is, hiszen ha csak azt 
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nézzük, a gépjármű-beszerzési programban 95 darab katonai terepjáró beszerzése 
van most folyamatban, különböző teherbírású gépjárművek. Ez nem új találmány, 
hiszen már a képviselő asszony idejében is megjelentek a Rába gépjárművek, tehát ez 
egy jóval korábban elkezdett program, és ennek folytatása továbbra is fennáll. 

De ugyanakkor más technikai eszközökről is beszélhetünk, és én most nem 
szeretném itt felsorolni, hogy mi mindennel, de azért láthatjuk azt is, hogy a 
szárazföldi erőknél is kiemelt helyen kezelt különleges műveleti dandárnál milyen 
eszközök kerültek beszerzésre, biztosításra. Azt is láthattuk, hallhattuk a médián 
keresztül, hogy milyen Európában egyedülálló szimulációs, harcászati központot 
tudtunk létrehozni. Tehát igenis, törekszünk a harcászati és műveleti képességek 
erősítésére is. 

Egyetértek önnel, a Gripen fejlesztése napirenden van. Elsősorban, nem tudok 
itt konkrét példát elmondani, a lényeg az, hogy a korszerű működéséhez, 
alkalmazásához szükséges szoftverektől, fegyverzetétől kezdve annak a cseréje mind-
mind folyamatban van. 

Az orosz titkosszolgálat: egyetértek vele, én úgy érzem, azt tapasztalom, amit 
eddig tapasztalhattam, hogy a KNBSZ szakemberei otthon vannak ebben a kérdésben 
és végzik munkájukat, és tisztában vannak azzal, hogy milyen fenyegetettséggel lehet 
számolni. És én abban is biztos vagyok, hogy ha továbbra is így folytatjuk - márpedig 
így kívánjuk folytatni - a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat munkáját, akkor ebben 
is eredményről, hatékonyságról tudok majd legközelebb beszámolni. 

Én egy jóhiszemű ember vagyok, azt szokták mondani, hadd mondjam azt, 
hogy én teljes mértékben elhiszem, amit önnek katonák mondanak, mert miért 
mondana ön mást, ha önnek ezt mondják, biztos, hogy ezt mondják, és úgy gondolják, 
hogy így van. Ha ilyen van, a konstruktív együttműködés abban is megnyilvánul, hogy 
kapok erről megfelelő információt és tájékoztatást, mert viszont azt is tudom - és 
elnézést kérek a kifejezésért -, hogy messziről jött ember azt mond, amit éppenséggel 
akar. Tehát az igazságról úgy tudunk meggyőződni, ha kontrolláljuk az 
elmondottakat. Én ebben partner vagyok, ahogy említettem. 

A beszerzésekkel kapcsolatosan nagyon röviden: én úgy gondolom, hogy az a 
legnagyobb ígéret, amelybe Demeter képviselő asszony is betekintett, amikor bent 
járt a Házban és megnézte a Zrínyi 2026 programot… (Demeter Márta: Csak 
rögzítettem a tényeket, elnézést.)… 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: Szokták 

így megzavarni a mások beszédét, miniszterjelölt úr. 
 
DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Csak süket vagyok, elnézést kérek. (Dr. 

Vadai Ágnes: Nem hallja, hangosabban kell beszélni!) 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke: 

Bocsánat, csak rögzítettem a tényt, hogy nem láttam ilyen részletesen kidolgozott 
fejlesztési programot. Köszönöm szépen. 

 
DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Ha kell, most felolvasom önnek annak az 

öt kormányhatározatnak a nevét és számát, amit ön elolvasott, és benne van 
részletesen, hogy mit szerez be a Magyar Honvédség és mennyiért. Itt vannak 
számok. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: Isten 

hozta a politika világában, miniszterjelölt úr! 
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DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Köszönöm szépen, szoknom kell, de 

alkalmazkodó típus vagyok, azt mondják. 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke: 

Bocsánat, csak az nem haderő-fejlesztési program volt. 
 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: A 

tények nem szokták megzavarni az ellenzéki képviselők tisztánlátását, miniszterjelölt 
úr. (Dr. Vadai Ágnes: Hál’ istennek a fideszes képviselőkét sem.) 

 
DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Én azt tanultam, elnézést kérek, szegény 

özvegy édesanyám nevelt fel minket, hogy figyeljünk oda a másikra, hallgassuk végig, 
addig ne szóljunk bele, és utána bármi van, nem rossz szándékkal mondom, csak én 
ebben vagyok, és azért reagálok így dolgokra. Elnézést kérek, ha ez nem így működik. 

Nem valószínű, hogy én ezen változtatni fogok. 
A helikopterbeszerzéssel kapcsolatosan: igen, kidolgozásra kerültek. 

Kidolgozásra kerültek azok a műveleti, harcászati, alkalmazói követelmények, 
amelyek szükségesek a helikopterbeszerzéshez. Pontosan meghatározva azokat a 
kategóriákat, azokat az elvárásokat, amelyeknek egy helikopternek meg kell felelnie 
adott feladat végrehajtása során. 

Én biztos vagyok abban, hogy a korrekt, konstruktív együttműködés 
eredményeként önök mindenről fognak kapni információt, amikor ennek eljön az 
ideje. Köszönöm szépen, azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Nagyon röviden. Miniszter úr, 

ön azt mondta szenvedélyes hozzászólásában az imént, hogy gyakorlatilag az 
alapokról kell újjáépíteni a Magyar Honvédséget. Ez összecseng egyébként Orbán 
Viktor lesújtó mondataival, amit itt a program hirdetése során mondott. Egyetlenegy 
rövid kérdésem van, hogy ezek után miniszter úr hogyan értékeli az Orbán-kormány 
elmúlt nyolc évét, ha az alapokról kell kezdenie önnek a honvédség felépítését? Főleg 
annak az első öt évét, amit Hende Csaba fémjelzett ugyan, de más is fémjelzett, az 
elmúlt húsz év mélypontját a Magyar Honvédség költségvetése mindenféleképpen 
2015-ben nominálisan és százalékos arányában is akkor érte el. Ez gyakorlatilag a 
nevetséges 0,76 lett a GDP-arányosan és 260 milliárd forint, az azt megelőző évek 
szinte töredéke.  

A másik kérdésem pedig nagyon röviden az, hogyha mégis én olvasom jól - 
lehet, hogy jogászként és akkor ez a megoldás - azt a törvényt, amit pénteken 
elfogadtak, miniszter úr, ami lehetőséget biztosít a miniszterelnöknek, hogy az ön feje 
fölött átnyúljon, ami előírja, hogy egy másik tárca közigazgatási államtitkára fogja 
megmondani, hogy ön kit nevezhet ki osztályvezetőnek, főosztályvezető-helyettesnek 
és főosztályvezetőnek és kit nem, legalábbis az, hogy kit nem, az biztos, ha mégis 
megtörténik - bár miniszter úr nagyon eltökélt volt, amit mondott a miniszterelnök, 
nagyon meggyőzte önt -, hogy átnyúlnak a feje fölött, és hogy beleszólnak abba külső 
tárcák, hogy önnél mi történhet, akkor beadja-e a lemondását, miniszterként tartja-e 
a szavát és tisztességét ebben a tekintetben? Köszönöm. 
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KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 
Miniszterjelölt úr, parancsoljon! 

 
DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Kezdeném az utolsó 

kérdéssel. Soha nem ismertem lehetetlent, ez hozzátartozott az én katonai 
pályafutásomhoz. Problémát sem ismertem, kihívásokat és feladatokat ismertem. Aki 
engem ismer, nagyon jól tudja, hogy nem szoktam meghátrálni, egyiktől sem. 
Semmiféle jele nincs ennek, én elmondtam, hogy itt a miniszterelnök úr kívánná 
meghatározni. A miniszterelnök úr engem kérdezett meg, hogy kit kívánok jelölni 
minden egyes államtitkár, helyettes államtitkár és vezérkari főnök személyében, még 
csak főosztályokra sem gondolt, és egyetlenegy névre sem mondta azt, hogy nem. Én 
úgy gondolom, hogy ez kellő üzenet ehhez. 

Az alapokról kell kezdeni. Az alapokról való kezdést azért úgy gondolom, hogy 
szépen kihangsúlyoztam - de ne dicsérjem saját magam -, hogy új kihívások vannak. 
Új feladatokkal néz szembe ez a tárca. Az új kihívások megoldásához, kezeléséhez új 
képességek kellenek. Ha egy házhoz bővítésként valamit építek, azt megint az 
alapoknál kell kezdeni. Ritkán jön össze, hogy valahol máshol kezdjem az új 
elhelyezésnek - a házépítésről beszélek én most - a végrehajtását. Nem, ahhoz alapok 
kellenek. Ahhoz, hogy a kibertérben, a kibervédelem, a hibrid hadviselés, azok a 
fenyegetettségi formák, amelyek léteznek napjainkban, igen, ott abszolút új 
képességet kell fejleszteni, és erről szól, pontosan erről szól ez a program, amelyre én 
felhatalmazást kaptam a miniszterelnök úrtól, hogy induljak el. Van-e elképzelésem, 
van-e elgondolásom, amelyre azt mondtam, hogy igen. A katonáinkkal együtt, mert 
tudom, hogy mire van szükségük. Tudom, hogy mire van szüksége a Magyar 
Honvédségnek, hogy ezen képességekkel szembe tudjon nézni. Köszönöm szépen. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: Szél 

Bernadett képviselő asszony, parancsoljon! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm. Nekem egy kérdésem lenne, 

sajtóinformációk jelentek meg és érdekelne a miniszterjelölt úrnak a véleménye erről 
a helyzetről. Úgy is, mint a Nemzetbiztonsági bizottság tagja, aggódva olvastam azt, 
hogy bizonyos paradigmaváltásra készül a miniszterelnök a titkosszolgálatoknál. 
Tekintve, hogy ön is felügyel egy titkosszolgálatot, méghozzá az egyik legfontosabbat, 
bár itt minden titkosszolgálat fontos, tehát itt a katonai területről beszélünk, hadd 
kérdezzem meg, hogy mi az ön véleménye arról, hogyha esetleg azzal az elvárással 
érkezik önhöz a miniszterelnök, hogy szeretné, hogy különösen fontos iparágak, a 
magyar gazdaság meghatározó vállalatainak a szempontjából fontos hírszerzéseket 
bonyolítsanak le, ön egy ilyen helyzetre hogyan reagál, és egyáltalán erről a helyzetről 
mit gondol? Valószínűleg más miniszternél is fel fogom tenni ezt a kérdést, nemcsak 
ön az érintett. Hallott-e ön erről bármit, esetleg amit említett, hogy beszélgetett 
miniszterelnök úrral, a beszélgetés kapcsán, meg tudja-e ezt erősíteni, amit itt 
idéztem önnek, mit gondol erről a helyzetről, és miként reagál egy ilyen helyzetre 
miniszterként, hogyha sor kerül az ön kinevezésére? Köszönöm. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Miniszterjelölt úr, parancsoljon! 
 
DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Ahogy említettem, 

egyelőre a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokkal én nem foglalkoztam, tehát a 
jövőben, ahogy ön is mondja, mint egy miniszter, aki irányítja, felügyeli majd azt a 
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szolgálatot, nekem a miniszterelnök úr semmiféle ilyen szándékról nem beszélt. Ezt 
elmondtam, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a honvédelmi tárcát illetően 
ugyanúgy fogja végezni a munkáját, más lesz az élén, de a feladatait ugyanúgy fogja 
ellátni.  

Én most nem szeretnék, és nem akarok megbántani senkit a sajtó képviselői 
közül, én nem szeretnék egy újságcikkre ily formában bármit is mondani, hiszen 
olyan sok minden megjelent már azzal kapcsolatosan is, hogy a tárcánál ki lesz a 
parlamenti államtitkár, azzal kapcsolatosan is, hogy ki lesz a vezérkari főnök, és egyik 
sem úgy alakult. 

Tehát én nem szeretnék erre most ilyen formában kitérni. Semmiféle ilyen 
dologról, hogy majd a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak ilyen jellegű feladata 
lenne, ilyenről szó nem volt. Köszönöm. 

Szavazás 

KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 
Köszönöm. Tisztelt Bizottságok! Lezárjuk a vitát. A határozathozatal következik, a két 
bizottság külön hoz döntéseket. Először kérdezem a Honvédelmi bizottság tagjait, 
hogy ki az, aki támogatja dr. Benkő Tibor úr honvédelmi miniszterré történő 
kinevezését. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A helyettesítéssel 
együtt 6 támogató szavazat. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 2 ellenszavazat. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Átadom a szót Mirkóczki Ádám elnök úrnak. Parancsoljon! 
 
MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik), a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke: Kérdezem 

akkor én is a Nemzetbiztonsági bizottság tagjait, annyi különbséggel, hogy Molnár 
Zsolt közben kiment a teremből, tehát továbbra is határozatképesen, de 6 fővel 
szavazunk. Kérdezem tehát a bizottsági tagokat, hogy ki támogatja dr. Benkő Tibor úr 
miniszteri kinevezését. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 
nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 

A Nemzetbiztonsági bizottság 4 igennel támogatta Benkő Tibor miniszteri 
kinevezését. 

 
KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 

Köszönjük szépen a sajtó munkatársainak, a bizottságok tagjainak a megjelenést. A 
miniszterjelölt úrnak gratulálunk és megadom még a szót önnek. Parancsoljon! 

 
DR. BENKŐ TIBOR miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Először is köszönöm 

mindazok bizalmát, akik arra szavaztak, hogy alkalmasnak tartanak a honvédelmi 
miniszteri poszt betöltésére, és végezetül köszönöm mindazoknak az őszinte 
hitvallását is, akik a haza védelmének, mint nemzet ügyének ily módon történő 
szolgálatára nemet mondtak. Szívük, lelkük, lelkiismeretük rajta. Köszönöm szépen. 

Hölgyeim és Uraim! Ezek után bejelentem, hogy a szavazás eredményének 
tükrében kérelmet nyújtok be köztársasági elnök úrhoz vezérkari főnöki beosztásból 
történő felmentésem érdekében. Tehát én a mai nappal aláírom a köztársasági elnök 
úrnak szóló kérelmemet, melyben azt kérem, hogy mentsen fel a beosztásomból. 

Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a honvédelmi miniszter úr dönt rendelkezési 
állományba helyezésemről, majd a miniszteri kinevezésemmel egyidejűleg a törvény 
erejénél fogva megszűnik a katonai szolgálati jogviszonyom. Köszönöm a figyelmüket. 
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Az ülés berekesztése 

KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke: 
Köszönöm szépen. A Honvédelmi és rendészeti bizottság tíz perc szünet után folytatja 
a munkáját, a Nemzetbiztonsági bizottsággal együtt közös munkánkat pedig elvileg 13 
órakor, amire nincs nagy esély, de kérem a képviselőtársakat, hogy azért tervezzenek 
így. (Németh Zsolt: Valami időpontot akkor jelöljünk ki! Akkor legyen fél kettő?) 
Legyen 13 óra. Bízzunk benne, hogy a kamerák eltűnésével csökken a szereplési vágy 
a képviselőtársaimban. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc)  

Kocsis Máté 
a Honvédelmi és rendészeti bizottság 

elnöke 

 

Mirkóczki Ádám 
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Pavlánszky Éva 


